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Adventváró hétvége f 4. oldal
Szépfalusi István emlékezete f 4. oldal
Déli áramlat Európában f 5. oldal
Gyedmaróz, Santa Claus és a többiek… f 8. oldal
Istent hirdetve – a Napot kutatva f 10. oldal
Mindnyájan „karavándorok” vagyunk f 13. oldal

„Nem csak ál do zat kész szer ve zé sé ről volt
hí res, ha nem iro dal mi mun kás sá gá ról is.
Egyik hús vé ti pré di ká ci ó ját vé gig vers ben
mond ta el, is te nes ver se it ma sem fe lej tet -
ték el.”

A Petőfi nemzetség nyomában f 7. oldal

„Ér de kes kér dés, hogy mit te -
gyünk, ha egy ce leb jó té kony sá gi
hang ver seny meg ren de zé se cél -
já ból ké ri el temp lo mun kat.”

Celebek az egyházak körül
f 9. oldal

A mai va sár nap zsol tá ra éle tünk leg -
fon to sabb dia ló gu sá ra sze ret ne meg -
ta ní ta ni min ket. „Íme, el jön az Úr a
né pek üd vö zí té sé re, és hal lat ja hang -
ját szí ve tek örö mé re. Urunk, né ped
pász to ra, hall gass meg, jöjj el, és üd -
vö zítsd né pe det.” (Zsolt 80,2–3) A
hoz zánk ér ke ző is te ni hang és a be -
lő lünk fa ka dó em be ri sza vak köz le -
ke dé sé ről éne kel a zsol tá ros. Fi gye -
lem re és jó hal lás ra van szük sé günk.
Köz lé kennyé kel le ne vál nunk, bá tor
be széd re vál ta nunk. Egy kis moz gás
sem árt. 

Már az is nagy ad ven ti lé pés len -
ne, ha ki csit is ja vul na e ket tő: a hal -
lá sunk és a meg szó la lá sunk. Nem
ár ta na azt is el mon da nunk most
egy más nak, ami épít, gyó gyít és
fel emel. Ta lán sza ba dul ni le het ne a
fá rasz tó an is mét lő dő, ref rén sze rű,
egy mást ide ge sí tő, élet ked vet rab -
ló ki fa ka dá sa ink tól. A mér ge zett
sza vak tól. Egy sze rű en el mond hat -
nánk a má sik nak azt, amit ő szí ve -
sen hal la na, ami épí te né vagy vi -
gasz tal ná. Eh hez azon ban tö rőd -
nünk kel le ne ve le, fi gyel met il le ne
szen tel nünk a ma gun kén kí vül az ő
éle té nek is. 

A dia ló gus at tól lesz élénk, ha kö -
zel ke rül nek egy más hoz a részt ve -
vők. A han gok ak kor lesz nek gyó -
gyí tó ak, ha a te kin te tek már ked ve -
seb bé és ba rát sá go sab bá vál tak. Az
ad ven ti idő szak kel lős kö ze pe er re
fi gyel mez tet min ket. Le het ne meg -
vál toz ni és más kép pen él ni, mint
ed dig. Aki ket nem hall gat tunk meg
mos ta ná ig, még van időnk, oda for -
dul ha tunk hoz zá juk. Aki ket pe dig
el fe lej tet tünk meg szó lí ta ni fel pör -
ge tett éle tünk ro ha ná sá ban, azok kal
még le he tő sé get ka punk a pár be -
széd re. 

Élő és ki mon dott sza vak ad vent -
je le het ne az idei. Per sze eh hez csen -
des és meg hitt kör nye zet szük sé ges.
Ezért ér de mes egy ki csit ren dez -
get ni, ra kos gat ni. Gyü le ke zet ben,
egy ház ban, de leg in kább a csa lá -
dok ban len ne jó fel épí te nünk egy-
egy ad ven ti sar kot – két nem szög -
le te sen ál ló ka ros szék kel, gyer tyá val,
sőt akár egy cse rép vi rág zó cik lá -
men nel. 

Van nak, akik adott sá ga ik nál fog -
va könnyen meg te rem tik a dia ló gus -
hely ze tet. So kan van nak azon ban,
akik nek ne he zen megy a kö ze le dés,
a meg nyi lat ko zás, fél nek meg mu tat -
ni ma gu kat. De le het más oka is a
hall ga tás nak: ha va la ki egy sze rű en
nem sze ret né meg osz ta ni sza va it,
gon do la ta it a kör nye ze té vel. Ri deg -
ség, gőg, a fel sőbb ren dű ség ha mis tu -
da ta is zár kó zot tá te het. De egy ad -
ven ti hang, egy meg hitt ad ven ti sa -
rok pil la na tok alatt ki se gít het bár kit
az ilyes faj ta zár ká ból.

Im re bá csi, a Ma ros vá sár hely ről
át te le pült öreg asz ta los ap ró fo rin -
to kért ja vít gat ta hű sé ge sen a zug lói

gyü le ke zet tö re de zett szék lá ba it a ki -
lenc ve nes évek ele jén. Nem is mert
meg old ha tat lan prob lé mát vagy ki -
ja vít ha tat lan bú tor da ra bot. Ko mó -
to san be szélt, ki mér ten ér ke zett.
Meg ad ta a mun ka kez dés mód ját és
a bér al ku pil la na ta i nak is a ma guk
li tur gi á ját. Csak úgy hir te len, meg -
fe le lő be szél ge tés nél kül hoz zá sem
kez dett az eny ve zés hez, ra gasz tás -
hoz vagy össze il lesz tés hez! Ez utób -
bi val kap cso lat ban ta nul tam meg tő -
le azt az alap is me re tet, hogy egy va -
la mit érő asz ta los olyan pon to san
mé re te zi a fa anya go kat, hogy az
össze il lesz tés hez ne kell jen – nem il -
lik – vas szö get, sa rok va sat meg
egye bet hasz nál ni: „Tisz te le tes úr, az -
tán most ide fi gyel jen rám! Ezt még
ma gá nak is ta nul nia kell ám, mert
min dent ma ga sem tud…” A szé kely
em ber mély ér zé se volt eb ben a
mon dat ban és az ezt kí sé rő hun cut,
ere de ti mo soly ban. 

Fi zet ni sem le he tett egy egy sze rű
„Mennyi be ke rül?” kér dés re adott vá -
lasz alap ján. Ezért min dig kü lön el -
jött. Le kel lett ül ni ve le. Pa pírt és ce -
ru zát vett elő, és nyu gal ma san el me -
sél te, mit és ho gyan dol go zott, az tán
a leg vé gén mon dott egy össze get,
amely ben ben ne volt az ő pil la nat nyi
han gu la ta és ér zé se is. Le he tett in do -
ko lat la nul sok vagy meg le pő en ke vés.
A rossz kedv nem je len tett au to ma -
ti ku san több pénzt, és a jókedv sem
volt egyen lő az ol csó mun ká val.
Min dig így kö szönt el: „Hát, ha nincs
is mun ka, azért majd be né zek ma gá -
hoz, mert so se le het tud ni, mi lesz.
No, meg tud ja, be szél get ni is jó azért
időn ként…”

Ki seb bik fi unk ál ta lá ban áll va hall -
gat ta a dia ló gu so kat, míg nem egy té li
na pon Im re bá csi sa ját ké szí té sű
sám lit ho zott aján dék ba, egy élet re je -
lez ve, a be szél ge tés jó kör nye ze tet
igé nyel még a gyer me kek szá má ra is.
En nek a sám li nak az esz mei ér té ke
ná lunk az óta is csak emel ke dik és
emel ke dik tö ret le nül.

Ad vent má so dik va sár nap ján ki ke -
rül he tet len lesz az ige hir de té sek ben
és az Út mu ta tó igé i nek ol va sá sa kor,
hogy meg gon dol juk az élő szó ér té két.
Ilyen kér dé sek kö ze lí te nek fe lénk:
Mennyi re ér té kel jük Is ten sza vá nak
hang zá sát? Meg tud juk-e hall gat ni
egy más sza vát? Kí ván csi ak va gyunk-e
a kö rü löt tünk élők be szé dé re? Nem
saj nál juk-e túl zot tan az időt, ame lyet
ar ra szá nunk, hogy a las san be szé lő
is el mond has sa, amit szeretne? Nem
is szól va a kö rül mé nye sen és bo nyo -
lul tan fo gal ma zók fá rasz tó je len sé gé -
ről… Per sze a má sik ol da lon az is fáj,
ha nem me sél he tünk, ha nem be szél -
het jük ki ma gunk ból a ba ja in kat,
gond ja in kat.

Bár kik va gyunk is, mind annyi -
unk szá má ra szép aján dék len ne egy
mí ves egy sze rű sé gű ad ven ti sám li. 

A szerző az Evangélikus Hittudomá -
nyi Egyetem rektora

Ad ven ti sám li
g Sza bó La jos

„Ma is igen je len tős ez a tér ség, mert a
ke le ti ré gió egy há zai a le he tő sé ge ik hez
ké pest so kat fej lőd tek, el ső sor ban a spi ri -
tu á lis élet te rü le tén.”

Interjú Martin Jungéval, a Lutheránus
Világszövetség új főtitkárával f 5. oldal

SE MPER REFOR M ANDA

„Aki nincs még elég gé fel övez ve, ki -
ált son csak bűn bá nat tal Is ten hez: ja -
vunk ra ír ja. Ha azon ban el bi za ko -
dunk, ak kor ne szá mít sunk ke gyel mé -
re, sőt ro vá sunk ra ír ja. Mert a gyar -
ló sá got még csak tűr he ti az Is ten, de
a go nosz sem mi beve vést nem szen -
ved he ti. Aki te hát úgy ér zi, hogy
nincs ké szen, vall ja be Is ten nek, kö -
nyö rög jön se gít sé gért, s az Is ten bűn -
bo csá tó ke gyel mé ből ma ga öve zi fel.”

d Lu ther Már ton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)

Gáncs Pé ter sze mé lyé ben új el nök-
püs pö ke van a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház nak. A Dé li Egy ház -
ke rü let lel ké szi ve ze tő jét a no vem -
ber 26-án össze ült zsi nat vá lasz tot -
ta meg e tiszt ség re, mi u tán az ed dig
el nök lő Itt zés Já nos – kö zel gő nyug -
díj ba vo nu lá sa mi att – ok tó ber ben
be je len tet te le mon dá sát. A meg bí -

za tás két év re, az egy há zunk ban
2012-ben ese dé kes ál ta lá nos tiszt újí -
tá sig szól.

Mint is me re tes, hi va ta los ügyek -
ben leg több ször a min den ko ri el nök-
püs pök kép vi se li egy há zun kat, így
mos tan tól Gáncs Pé ter az, aki el nök -
tár sá val, Prőh le Ger gely or szá gos

fel ügye lő vel el jár ni hi va tott – pél dá -
ul – a kor mány zat tal vagy más egy -
há zak kal foly ta tan dó tár gya lá so kon. 

Az 59 éves új el nök-püs pök 2003
óta lel ké szi ve ze tő je a Dé li Evan gé -
li kus Egy ház ke rü let nek, 2006 óta al -
el nö ke a Ma gyar Evan gé li kus Kon -
fe ren ci á nak és köz pon ti bi zott sá gi
tag ja az Egy há zak Vi lág ta ná csá nak.

Meg vá lasz tá sa után a zsi nat előtt
Gáncs Pé ter ar ról be szélt, hogy sze -
ret né, ha a ka pott bi zal mat to vább
is tud ná ad ni az egy ház min den
tag já nak. 

A rend kí vü li, egy út tal idei utol só
zsi na ti ülés szak szo kás sze rint a Bu -
da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi -

um dísz ter mé ben zaj lott. Az ezt kö -
ve tő el nök-püs pö ki be ik ta tás hely szí -
ne a fa so ri evan gé li kus temp lom
volt, ahol Gáncs Pé ter az előd je, va -
la mint a zsi nat lel ké szi el nö ke, dr. Ko -
rá nyi And rás és saját De ák té ri gyü -
le ke ze té nek igaz ga tó lel ké sze, Smi dé -
li usz Gá bor előtt tet te le es kü jét (ké -
pün kön). Az ün ne pé lyes is ten tisz te -

le tet Mun tag And rás, a zsi nat nem
lel ké szi el nö ke nyi tot ta meg, az ige -
hir de tő pe dig zsi na ti el nök tár sa, dr.
Ko rá nyi And rás volt.

Lásd még össze ál lí tá sun kat la punk 3.
ol da lán.

Beiktatták a Magyarországi
Evangélikus Egyház új elnök-püspökét
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Az oltártérben (balról jobbra) Ittzés János, dr. Korányi Andrés és Smidéliusz Gábor.
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Az ad vent utol só he té nek li tur gi á já -
ban el hang zó „ó-an ti fó ná kat” kü -
lön le ges gon do lat ív kö ti össze: az „Ó!”
fel ki ál tás sal kez dő dő hét té tel Jé -
zust a Bib li á ban sze rep lő ne ve in – O
Sa pi en tia (böl cses ség); O Ado nai; O
Ra dix Jes se (Jessze gyö ke re); O Cla -
vis Da vid (Dá vid kul csa); O Ori ens
(nap ke let); O Rex gen ti um (né pek Ki -
rá lya); va la mint O Em ma nu el (ve lünk
az Is ten) – szó lít ja meg. Az ó-an ti fó -
nák he tes szá ma a tel jes ség szim bó -
lu ma, a cí mek kez dő be tűi pe dig
vissza fe lé ol vas va ezt az ak rosz ti chont
ad ják ki: ERO CRAS – én va gyok a
jö vő.

E gaz dag mon da ni va ló jú re per to -
ár vers be sze dett fel dol go zá sa áll
előt tünk he ti éne künk, az Ó, jöjj, ó,
jöjj, Im má nu el (EÉ 133) szö ve gé ben.
Bár az 1911-es Du nán tú li éne kes -
könyv még öt vers szak kal kö zöl te,
mai éne kes köny vünk már csak négy
stró fát ad éne künk höz, így az O Sa -
pi en tia, az O Rex gen ti um és az O
Ado nai an ti fó nák gon do lat kö re tel -
je sen hi ány zik.

Míg az ó-an ti fó ná kon ala pu ló, Eu -
ró pa-szer te is mert ének a mai for má -

ját el nyer te, hosszú és ka lan dos utat
járt be. Egy 1710-es, Köln ben meg je -
lent for rás ban ta lál ha tó az a la tin
nyel vű ad ven ti him nusz, mely az
an ti fó nák szö ve gét öt vers szak ba sű -
rít ve dol goz ta fel. Ezt a him nuszt
1851-ben an gol ra for dí tot ták, s rö vi -
de sen olyan nép sze rű ség re tett szert,
hogy 1861-ben O co me, o co me, Em -
ma nu el kez det tel gyü le ke ze ti ének
for má ló dott be lő le.

Dal la ma az ang li kán lel kész, ta nár,
Tho mas Hel mo re (1811–1890) kom -
po zí ci ó ja, aki az egy ház ze ne és fő -
ként a gre go ri án ének ügyé nek el kö -
te le zett párt fo gó ja volt. A 15. szá za -
di fran cia dal la mot fel dol go zó éne -
ké ben az ar cha i zá ló dal lam ve ze tés,
va la mint a ter mé sze tes moll hang -
nem ré vén ez a ze nei íz lés, a gre go -
ri án tisz te le te és sze re te te vi lá go san
fel is mer he tő.

Ad ven ti kó rus kon cer te ken gyak ran
hall hat juk Ko dály Zol tán nak az Ó, jöjj,
ó, jöjj Im má nu elt fel dol go zó Ad ven ti
éne két, mely cso dá la tos han gu la ti
gaz dag ság gal és meg ra ga dó erő vel
fe je zi ki a szö veg össze tett mon da ni -
va ló ját. Kó rus mű ve ré vén vál ha tott ez

az ének nem csak ha zánk ban, de a vi -
lá gon min de nütt hal ha tat lan ná.

g Fe ke te Ani kó

Tud juk, kit vá runk!
Ta lán ez az ad ven ti éne künk a leg in -
kább is mert, hi szen más fe le ke ze tű
test vé re ink is ének lik. A vár va várt és
igé jé ben, szent sé gek ben, test vé ri kö -
zös ség ben na pon ta hoz zánk meg ér -
ke ző Krisz tust (ad ven tus Do mi ni, az
Úr ér ke zé se) nem meg fo gal ma zat lan
re mény ség gel hív ja az ő né pe. En nek
az ének nek min den vers sza ka rö vid,
lé nyeg re tö rő hit val lás ar ról, ki va ló -
já ban szá munk ra Krisz tus.

Ó, jöjj, Im má nu el… Az „Im má nu -
el” egyik je len té se: ve lünk az Is ten.
Nem el le nünk har col, ha nem ér -
tünk küzd. Sza ba dí tó ere jé re biz ton
szá mít ha tunk mind annyi an. Ne fus -
sunk hát elő le, bát ran men jünk hoz -
zá, hi szen ő ve lünk van!

Ó, jöjj el, Jessze vessze je… Dá vid
ki rály édes ap ja Isai, itt Jessze né ven.
Aho gyan Dá vid ki rály az Úr ere jé vel
le győz te a ná la sok kal erő sebb el len -
sé get, Gó li á tot, úgy a Dá vid ki rály
csa lád já ból szár ma zó Mes si ás, a mi
Urunk Jé zus Krisz tus győz a ná lunk
mér he tet le nül erő sebb bűn, a ha lál és
a sá tán fö lött. E győ ze lem ben ré sze -
sí ti övé it, és ez fa kaszt ja szí vünk ből
Is ten di csé re tét.

Ó, jöjj, ó, jöjj, Nap tá ma dat… Krisz -
tus a mi na punk, fé nyes sé günk, aki
az Is ten től és em ber től va ló fé le lem,
ret te gés sö tét kö dét föl sza kít ja, és el -
űzi a szív mé lyé ből. Oly sok tév út ra
ve ze tő, ha mis fény he lyett Jé zus, a

Nap tá ma dat hoz za el egye dül a vi -
gasz ta lást.

Ó, jöjj, Kulcs Dá vid tör zsé ből… Is -
me rünk em be re ket, akik nek kulcs -
sze re pük van a ma guk hi va tá sá ban,
kö zös sé gé ben. Alá írá suk nél kül nem
tör tén het nek meg dön tő fo lya ma -
tok, ese mé nyek. Az örök élet nek,
üd vös ség nek, menny or szág nak, te -
hát az Is ten nel va ló kö zös ség nek
kul csa ma ga Jé zus. Nem csak ta ní tá -
sa, nem csak élet pél dá ja és an nak kö -
ve té se, ha nem az ő sze mé lye. Ő a
kulcs a menny or szág aj ta já hoz. „Én
va gyok az út, az igaz ság és az élet;
sen ki sem me het az Atyá hoz, csak -
is énál ta lam.”

Vé gül fi gyel jünk ar ra, hogy az ének -
ver sek ben meg fo gal ma zó dó Krisz -
tus-hit val lá sok mind egyi ké nek alap -
ja ószö vet sé gi kép, ige. A tel jes Szent -
írás Jé zus ra mu tat, az Ószö vet ség is, hi -
szen ő mond ta: „Ró lam szól nak Mó -
zes, a zsol tá rok és a pró fé ták.” Is ten üd -
vö zí tő ter ve vég be ment Jé zus Krisz tus -
ban. Ar ra biz tat min ket ez az ének,
hogy az ad vent, az Úr hoz zánk ér ke -
zé se ke resz tény éle tünk na pon kén ti
cso dá ja, ese mé nye le het: „Meg lásd,
meg lásd, ó, Iz ra el, / Meg szü le tik Im -
má nu el!” Ez a biz ta tás ne künk, ke resz -
té nyek nek, a „lel ki Iz ra el nek” is szól,
de szól a zsi dó ság nak is, hi szen Is ten
ne kik is meg ígér te, hogy ha el jön az
ide je, meg aján dé koz za őket a Krisz tust
fel is mer te tő Szent lé lek aján dé ká val.

g Ko vács Lász ló

Ó, jöjj, ó, jöjj, Im má nu el
C ANTATE

Ol va san dó Ma la ki ás pró fé ta köny ve
meg sza kí tás nél kül egy szusz ra, hogy
érez zük, aho gyan Is ten is egy szusz -
ra fel tár ja előt tünk ke se rű sé gét, íté le -
tét és ir gal ma meg ra ga dá sá nak le he -
tő sé gét.

Sze ret lek ben ne te ket – mond ja az
Úr. De nem sze re tem a bű ne i te ket.
Nem sze re tem, sőt gyű lö löm azt,
hogy nél kü lem gon dol kod tok, szól -
tok, cse le ked tek. Nem sze ret tek en -
gem. Krí zis ben vagy tok. Vál ság ban
vagy tok. Íté let alatt vagy tok. Ezért én
most vá dat eme lek el le ne tek, mert
sze ret lek ben ne te ket.

Nem fél tek en gem. Nem ér zi tek
azt, hogy nél kü lem csak „fél” vagy tok,
tö re dé ke sek, hi á nyo sak, cson kák vagy -
tok. Min dent ma ga tok akar tok meg -
ol da ni az éle te tek ben. És lám, mi re jut -
tok. Fél-éle te tek fél-elem mel te li, fe le -
más dön té sek től fél re sik lik éle te tek,
„fe le sem igaz” sza va i tok üres sé vál -
nak, és fél-áment mon do tok min -
den re, mert ma ga tok sem hisz tek
ab ban, hogy az „úgy le gyen” va ló ban
le het úgy.

Meg ve ti tek ne ve met. Nem akar tok
tel jes ál do za tot ad ni ne kem, csak
sán ta, bé na, fél sze mű, tisz tá ta lan,
hi á nyos és ha mis éle te tek ből, szí ve -
tek nyo mo rá ból a leg hit vá nyab bat, a
leg ha zu gab bat. Az iga zi baj azon ban
az, hogy el hi szi tek, hogy ez ne kem
elég. Hogy ne kem elég be lő le tek a tö -
re dék. Én fél te lek ti te ket. Én tel jes -
sé akar lak ten ni ti te ket, de ti nem
akar já tok. A tel jes és igaz ál do zat ál -
dás sal jár. De ha mis ra ha mis, nem -
re nem a vá lasz.

Nem hall gat tok sza vam ra, nem
szív le li tek meg, és nem di cső í ti tek
ne ve met. Fül és szív és száj nem
mű kö dik együtt ben ne tek. Nincs
össz hang. Nincs egy ség. Szét vagy -
tok csúsz va. Ti pa pok! Nem szól az

ige a szá tok ból, mert nem hall já tok
meg ma ga tok ra néz ve az üze ne tet,
így az nem újít ja meg szí ve te ket.
Ezért erőt len a mun ká tok. Ezért
erőt len a nyá ja tok is, ezért ők sem
hall gat nak rám, nem fo gad nak a szí -
vük be, és nem tud nak en gem di cső -
í te ni. Ezért meg át ko zom ál dó ka ro -
to kat, sze me tet szó rok ar co tok ba,
ün ne pe i tek sze met jét, és ki hor da nak
ben ne teket a sze mét re. Ezért üres lesz
a temp lo mo tok, és te le a sze mét dom -
bo tok meg a te me tő tök. 

Hűt len let tél, né pem. Hoz zám. A
tár sad hoz. Ön ma gad hoz. A szö vet -
sé gem nem kell. A kö zös sé gem nem
kell. De kell min den, ami ide gen. Kell
a más, kell a má sé. Sze re ted azt, ami
tá vol áll tő lem. Sze re ted azt, aki tá -
vol van tő led. De nem tud tad, nem
tu dod vagy nem aka rod sze ret ni
azt, aki mel let ted él, aki a ti éd, aki a
tár sad, akit rád bíz tam. Nem sze re -
ted azt, amit én ad tam ne ked: jót, ál -
dást, utat, ha zát, há zat, tár sat, gyer -
me ket, kö zös sé get. Ezért gyü mölcs -
te len az éle ted. Ezért ál dat lan az ál -
la po tod. Ezért sírsz és só haj to zol, és
kér de zed: mi ért? Mert nem vi gyáz -
tál ma gad ra…

De én vi gyá zok rád. Én ügye lek
rád. Én fi gyel lek té ged. És jö vök.
Ha mar el jö vök, és el jö ve te lem nap -
ja vá lasz tó vo nal lesz az éle ted ben.
El jö vök, és íté le tet tar tok fö löt ted.
Ne héz és hosszú lesz ez szá mod ra.
Azt fo god érez ni, hogy nem bí rod
ki a szé gyent, a meg sem mi sü lést, a
meg tisz tí tást. Olyan lesz az, mint az
öt vö sök tü ze és mint a ru ha tisz tí tók
lúg ja. Éget, mar. El ve szem be lő led,
ami kár és sze mét. Ki ol vasz tom
be lő led a sa la kot. Meg tisz tí tom
szennyes szí ved, és fel mu ta tom
ne ked a ben ned rej lő ér té ket. Fé -
nyes sé tesz lek, má sok szá má ra pél -

dá vá. Ha ha gyod. Ha meg térsz
hoz zám.

Én né pem, tér je tek meg hoz zám, és
én is hoz zá tok té rek! Tér je tek meg,
tart sa tok bűn bá na tot, fáj jon a vét ke -
tek! Szo rít sa szí ve te ket az el vesz te ge -
tett le he tő ség, a nem ér té kelt aján dék!
Szo rít son sa rok ba a föl is me rés, hogy
nél kü lem sem mit sem te het tek! Is -
mer jé tek föl, hogy en gem nem le het
be csap ni! Hogy ma ga to kat sem ér de -
mes be csap ni és min dent to vább
úgy foly tat ni, ahogy ed dig tet té tek.

Te gye tek pró bá ra en gem! Ves se tek
vé get bű nös szo ká sa i tok nak! Fe jez zé -
tek be a va rázs lást, a há zas ság tö rést,
a ha zu do zást, a zsa ro lást, az adó csa -
lást, a men te ge tő zést, az uj jal mu to -
ga tást, a fe le lős ség el há rí tá sát! Vég -
re mer je tek szem be néz ni ve lem és
ön ma ga tok kal! Mer je tek újat kez de -
ni! Mer je tek bíz ni ben nem. Ad já tok
ne kem bű ne i te ket, és ad já tok ne kem
bi zal ma to kat! Ad já tok ne kem a ti ze -
det! Nem ne kem van er re szük sé gem,
ha nem nek tek. Mert a ti zed a bi zal -
ma tok és a há lá tok je le. An nak a fel -
is me ré se, hogy az én aján dé ka im ból,
az én ál dá som ból él tek, és ti csak ab -
ból ad tok vissza ne kem.

Add ne kem ma ga dat! Amit ma -
gad ból adsz, azt ka pod vissza. Ha
ma ga dat adod tel je sen, iga zi ma gad
ka pod vissza tel je sen. Ha ne kem
adod vét ke i det, hi bá i dat, gyen gé i det,
ha ne kem adod ön tu da tos éne det,
visz ke tő te nye re det, ön erő det, büsz -
ke sé ge det, ha ne kem adod te het sé -
ge det, tu dá so dat, jó sá go dat, ha rám
bí zod éle te det, tár sa dat, gyer me ke -
det, pénz tár cá dat, ha ki nyi tod előt -
tem éle te det, ak kor meg nyi tom az ég
csa tor ná it, és bő sé ges ál dást árasz tok
rád. Te rem ni fogsz, és bol dog nak fog -
nak mon da ni má sok. Sőt te is bol -
dog nak fo god érez ni ma gad.

Azt mond já tok: akik meg spó rol -
ják a meg té rést, azok nak job ban
megy a dol guk. Több pénzt ke res nek,
szebb há zuk van, kí sér tik Is tent,
még is meg me ne kül nek. Ti vi szont az
én tu laj do nom má lesz tek. Kö nyö rü -
le tes le szek hoz zá tok. Lát ni fog já tok
a kü lönb sé get Is tent tisz te lő és Is tent
nem tisz te lő élet sza ka szo tok kö zött.
Meg tud já tok kü lön böz tet ni a jót és
a rosszat, és ké pes sé tesz lek ti te ket ar -
ra, hogy e tu dás alap ján tud ja tok is él -
ni. Fel ra gyog majd az igaz ság nap ja
szá mo tok ra, akik ne ve met fé li tek, és
su ga rai gyó gyu lást hoz nak éle te tek -
re, mert…

…sze ret lek ben ne te ket – mond ja az
Úr.

g Far kas Sán dor

Imád koz zunk! „Hoz zád jö vünk, Uram,
ó, se gíts, / Ne szól jon Igéd hi á ba! / A
szí vünk oly sö tét, ó, se gíts, / Élessze
Igéd vi lá ga. / A fü lünk Igéd re nem fi -
gyel, / Lá bunk kal já runk a sár ba’. /
Vá gya ink sza kít nak Tő led el, / Nem
fény lik mé csünk vi lá ga. / Aj kun kon
ha zug ság bé lye ge, / Meg ron tott éle tünk
át ka. / Hogy ál lunk előd be így, Uram,
/ Na pon ként Té ged imád va? / A szí -
vünk össze tört, ó, Uram, / Itt ál lunk
/ Előt ted gyász ba’. / A mély ből hozd ki
az éle tünk, / Ne szól jon Igéd hi á ba! /
Ó, Uram, temp lo mod hadd le gyen, /
A szí vünk meg szen telt hely le gyen! /
Nyisd meg a sze münk, hogy lát has -
sunk! / Szen teld meg aj kunk, hogy áld -
has sunk! / Áldd meg Igé det, hogy
ért hes sük, / Di cső sé ged re, hogy él hes -
sünk! / Ne szól jon Igéd hi á ba! / Ne
szól jon Igéd hi á ba!” Ámen. (Erőm és
éne kem az Úr – A Ma gyar Evan gé li -
u mi Ke resz tyén Di ák szö vet ség éne kes -
köny ve, 56. ének)

AD VENT M Á S O DIK VA SÁR NAP JA  M AL 3,17A 

(Ít)éle tes öle lés
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Szent há rom ság egy Is ten! Kö szön jük,
hogy az ad vent ide jén is kap ko dó és
han gos ko dó vi lág ban vá gyat éb resz -
tesz ben nünk a csend re, a ve led va -
ló ta lál ko zás ra és be szél ge tés re!

Ké rünk, ne hagyd vá lasz nél kül kö -
nyör gő sza vun kat, és te kints re ánk ke -
gyel me sen!

Mennyei Atyánk! Ké rünk, érez tesd
sze re te te det na pon ta gyer me ke id del,
hogy ne úgy él jünk a vi lág ban, mint
akik ár vák, el ha gyot tak, és csak ma -
guk ra szá mít hat nak! Kö szön jük,
hogy egy kor be töl töt ted né ped vá ra -
ko zá sát, és ké rünk, se gíts, hogy igéd -
ben, szent sé ge id ben, éle tünk oly kor
vé let len nek tű nő ese mé nye i ben, ta -
lál ko zá sa i ban és tör té né se i ben mi is
fel is mer jük az ér ke ző Urat, akit meg -
vál tá sunk ra küld tél!

Bo csáss meg, hogy mi oly könnyen
ítél ke zünk egy más fö lött, köz ben
pe dig be zár juk fü lün ket és szí vün ket,
ami kor sza va id tel jes jog gal íté lik meg
tet te in ket, sza va in kat, gon do la ta in -
kat és mu lasz tá sa in kat! Se gíts úgy lát -
nunk éle tün ket, aho gyan te lá tod,
hogy vágy junk bo csá na tod ra, és az
éle tün ket át for má ló, meg újí tó sze re -
te ted út já ba ne gör dít sünk aka dályt!

Ké rünk, szen teld meg szá munk ra
az ad ven ti időt, és te kints re ánk ke -
gyel me sen!

Meg vál tó Jé zu sunk! Te, aki szü le -
té sed del meg ör ven dez tet tél pász to -
ro kat és böl cse ket, ké szítsd fel nyo -
mor gók és jó mó dú ak, hí re sek és
név te le nek szí vét öröm hí red be fo ga -
dá sá ra! Se gíts, hogy a meg él he tés
gond ja, a fe le lős ség ter he, a test és a
lé lek sok kín ja és a föld höz ra gadt vá -
gyak kö zül is fel tud juk emel ni a fe -
jün ket, ész re ven ni egy mást, meg lát -
ni té ged!

Add, hogy az el ta szí tott ság fáj dal -
mát eny hít ve, őszin tén meg élt test -
vé ri sze re tet tel tud junk te kin te ni
azok ra, akik kel kö zös az anya nyel -
vünk, him nu szunk, imád sá gunk és
Is te nünk, ha föld raj zi ha tá rok el vá -
lasz ta nak is min ket egy más tól!

Ké rünk, szen teld meg szá munk ra
az ad ven ti időt, és te kints re ánk ke -
gyel me sen!

Krisz tu sunk! Te, aki nek már kis -
ded ként sem ju tott hely az em be rek
kö zött, ké rünk, vedd fel az úton le -
vők, az ott hon ta la nok, a test ben és lé -
lek ben fa gyos ko dók gond ját! Óvd és
ve zesd azo kat, akik gya log vagy jár -
mű vel a fa gyos uta kon köz le ked -
nek, hogy ép ség ben el ér hes se nek
úti cél juk hoz és éle tük tő led ka pott
cél já hoz! Küldj se gít sé get ál ta lunk is
azok nak, akik nek hi deg vagy ri deg a
csa lá di ott ho nuk, és sze re te ted me -
le gé vel te adj új ér tel met éle tük nek!

Ké rünk, szen teld meg szá munk ra
az ad ven ti időt, és te kints re ánk ke -
gyel me sen!

Szent lé lek Úr is ten! Légy a gyen gék
ere je, a be te gek tá ma sza, a gyá szo lók
vi ga sza és a ha lál ba in du lók re mény -
sé ge! Újítsd hi tün ket, éleszd ben nünk
az ön zet len sze re te tet, erő sítsd egy -
há zi és csa lá di kö zös sé ge in ket, bé -
kítsd meg a bé két le ne ket, vond Krisz -
tus hoz a gyer me kek, if jak és két ke -
dők szí vét!

Ké rünk, szen teld meg szá munk ra
az ad ven ti időt, és te kints re ánk ke -
gyel me sen!

Szent há rom ság egy Is ten! Se gíts,
hogy té ged di csér jen szí vünk, szánk
és egész éle tünk itt e föl dön és majd
egy kor ná lad örök ké!

Ámen!

Oratio
œcumenica

b Az ad ven ti elő ké szü let idő sza ka össze tett ha gyo mány rend szert és sok -
fé le szo kást is mer. Az ad ven ti ko szo rú va sár nap ról va sár nap ra meg -
gyúj tott gyer tyái Krisz tust, a vi lág vi lá gos sá gát szim bo li zál ják. Az egy -
ház ré gi rend je sze rint pe dig még ta lán ma is so kan meg tart ják a böj -
töt a ka rá csony előt ti négy hét ben. E szim bó lum rend szert gaz da gít -
ja az a kü lön le ges an ti fó na-re per to ár, ame lyet az egy ház de cem ber
24. előtt hét na pon át az es ti zsol tá ros is ten tisz te le ten a Mag ni fi cat
ke ret ver se ként éne kelt.
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Két – egy más sal sem mi fé le kap cso -
lat ban nem lé vő – té mát em lí tek itt
kö vet ke ző írá som ban. Idő sze rű sé gük
mi att még is he lyük van egy más mel -
lett is eb ben a cikk ben, pár hét múl -
va ugyan is már el vesz te nék fris ses -
sé gü ket. Re mé lem, a ked ves Ol va só
is be lát ja, hogy a szó iga zi ér tel mé -
ben köz ügye ink ről van szó. 

* * *

Bi zony igaz, hogy az el ső vel kap cso -
lat ban már kö zel tíz év vel ez előtt kel -
lett vol na elő ször meg szó lal nom, de
leg alább a 2006 ele jén in dult Ég tá jo -
ló ro vat va la me lyik el ső írá sá ban
szó ba kel lett vol na hoz nom. Va la hogy
mind ed dig el ma radt. Hogy most
még is elő ve szem, an nak azon kí vül,
hogy jobb ké sőn, mint so ha pó tol ni a
mu lasz tá so kat, az is az oka, hogy a
pár nap pal ez előtt ér ke zett két le vél
mi att is mét ak tu á lis a té ma. Bi zo nyos
név te len le ve lek ről van szó! 

Püs pö ki szol gá la tom el ső éve i ben
több ször is volt ré szem ilyen ano nim
üze ne tek ben, az tán hosszabb ide ig
meg rit kul tak az így ér ke zett be je len -
té sek, most pár nap alatt is mét itt ez
a ket tő! Kez det től fog va az volt az ál -
lás pon tom, hogy bár mi áll jon is egy-
egy ilyen üze net ben, ha az író ja nem
vál lal ja a ne vét, ak kor nem tu dok, de
nem is aka rok a tu do má som ra ho zott
in for má ci ó val bár mit is kez de ni.
Még ak kor sem, ha az így ér ke ző hí -
rek nem tűn nek ele ve ko hol má nyok -
nak. Ugyan ak kor a név vel vál lalt hí -
rek nek min dig utá na néz tem, és ha
szük sé ges nek bi zo nyult, vizs gá la tot

is kez de mé nyez tem. Most – he ti la -
punk nyil vá nos sá gát fel hasz nál va –
üzen ni sze ret nék azok nak a hit test -
vé re im nek, akik től az em lí tett két le -
vél ér ke zett: Ha azt akar ják, hogy be -
je len té sük nyo mán il le té kes püs pök -
ként bár mi lyen lé pést is te gyek, ak -
kor bi zony vál lal ni uk kell ar cu kat, ne -
vü ket! Akár egyik dia kó ni ai in téz mé -
nyünk mű kö dé sé vel kap cso la tos a
pa nasz, akár va la me lyik lel ké szünk
fel té te le zett ügy nök múlt ját akar ják
„jó aka ra tú an” a püs pök tu do má sá ra
hoz ni. 

Test vé re im! Ez így nem le het sé ges!
Ha azon ban az egy ház sze re tet és a
kö zös sé gün kért ér zett fe le lős ség,
nem pe dig a sze mé lyes ke dő, alap ta -
lan gya nú sí tás és vá das ko dás ad ta ke -
zük be a tol lat, ak kor vál lal ni uk kell ne -
vük kel is ész re vé te le i ket, vé le mé -
nyü ket! Azt kér he ti a pa naszt té vő,
hogy a püs pök vagy más egy há zi fe -
let tes ne hoz za nyil vá nos ság ra, ha nem
tart sa ti tok ban a ne vét. Gon do lom,
hogy püs pök és es pe res test vé re im is
tel je sí te nék a diszk ré ci ó ra vo nat ko zó
nyo ma té kos ké rést, mint ahogy ma -
gam is jár tam már el ilyen mó don. 

Per sze az len ne az iga zi, ha min den
hi va ta los be je len tés, pa nasz té tel csak
ak kor szü let ne meg, ha előt te vé gig -
jár tuk az út el ső lé pé se it is, ame lye -
ket Jé zus Krisz tus Urunk je löl ki
egy há za szá má ra: „Ha vét ke zik atyád -
fia, menj el hoz zá, intsd meg négy -
szem közt: ha hall gat rád, meg nyer ted
atyád fi át. Ha pe dig nem hall gat rád,
végy ma gad mel lé még egy vagy két
em bert, hogy két vagy há rom ta nú

sza va erő sít sen meg min den val lo -
mást.” (Mt 18,15–16) És csak ez után
kö vet kez ne az, ami vel mi oly gyak ran
kez de ni szok tuk…

* * *

A má sik té má ról ír ni nem esik ne he -
zem re. Sőt kü lö nö sen is kí vá na tos nak
lá tom, hogy tisz táz zak né hány kér -
dést, mert ok tó ber 1-je óta időn ként
azt ta pasz tal tam, hogy az az nap tar -
tott zsi na ti ülés sza kon be je len tett
szán dé ka i mat itt-ott mint ha fél re ér -
tet ték vol na. Vagy ami még rosszabb -
nak tűnt, né ha az volt az ér zé sem,
hogy az el mon dott in do kok mö gött
hát só szán dé kot vagy ki nem mon -
dott – és va ló já ban nem is lé te ző –
össze füg gé se ket ke res tek.

Mi is tör tént ok tó ber 1-jén? Fel szó -
la lá som ban be je len tet tem, hogy a zsi -
nat 2010. no vem ber 26-ára ter ve zett
ülés sza ká val le mon dok egy há zunk el -
nök-püs pö ki tiszt sé gé ről. A szán -
dé ko mat, il let ve dön té se met in do kol -
va két fő okot tár tam a zsi nat, majd
a no vem ber 13-án Győ rött tar tott
egy ház ke rü le ti köz gyű lé sünk elé is.

Egy ház ke rü le tünk, de ta lán egész
egy há zunk köz vé le mé nye előtt is tu -
dott volt már, hogy 2011 jú ni u sá ban

el érem a tör vé nye ink ál tal ki je lölt
nyug díj kor ha tár le het sé ges leg ké -
sőb bi idő pont ját. A jö vő év de re kán
a 65 éves kor után le het sé ges két éves
hosszab bí tás is le te lik, amellyel egy -
ház ke rü le ti köz gyű lé sünk ja vas la tá -
ra ma gam is él tem. 

Hogy mi ért nem vár tam meg el -
nök-püs pök ként tény le ges nyug díj -
ba me ne te le met? Egy sze rű en azért,
mert nem tar tot tam vol na kor rekt -
nek sem egy há zunk, sem az ak kor
még nem is mert utó dom, de a kor -
mány za ti tár gya ló part ne rek szem -
pont já ból sem, ha el nök-püs pök -
ként én kép vi se lem egy há zun kat a
várt nál ugyan ké sőb ben, de las san-
las san még is csak egy re in ten zí veb -
bé vá ló meg be szé lé se ken, tár gya lá so -
kon. Ez óha tat la nul azt je len tet te
vol na, hogy én le szek az új ra in du ló
vagy ép pen most ki épü lő kap cso la -
tok ban a püs pö ki ta nács ré szé ről a
kulcs sze mély. Így an nak, aki jó fél  év
múl va szük ség kép pen át ve szi majd az
el nök-püs pö ki fel adat sta fé ta bot ját,
a már be in dult, eset leg in ten zív vé vá -
ló fo lya ma tok ba kel lett vol na be -
kap cso lód nia. S ak kor a szol gá lat
át adás-át vé tel hez kap cso ló dó in for -
má ció át adás el le né re a sze mé lyes
kap cso la tok nak, a tár gya lá si té mák
bel ső is me re té nek hi á nya ne he zebb
hely zet be hoz ta vol na utó do mat.
Úgy vé lem, ezt nem kell bő veb ben
ma gya ráz nom.

A dön té se met mo ti vá ló má sik té -
nye ző is a kö zel gő nyug díj ba vo nu -
lá som mal függ össze. Sze ret ném úgy
le zár ni püs pö ki szol gá la to mat sze re -

tett Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke -
rü le tünk ben, hogy a ta vasszal meg -
vá lasz tan dó – és egy ház ke rü le ti köz -
gyű lé sünk dön té se ér tel mé ben 2011.
jú ni us 25-én a győ ri Öreg temp lom -
ban be ik ta tan dó – utó dom nak ne
kell jen az el ke rül he tet len nél több
fo lyó üggyel kez de nie szol gá la tát.
Per sze tu dom, hogy egy élő kö zös ség
éle té ben so ha nin cse nek olyan pon -
tok, ahol ne len né nek ép pen el in té -
zen dő ügyek, meg ol dan dó fel ada tok;
még is a le he tő leg ke ve seb bet sze ret -
nék az új du nán tú li püs pök re hagy -
ni. S e ter vem meg va ló sí tá sát is sok -
kal ne he zeb bé vagy tán ép pen le he -
tet len né tet te vol na, ha nyug díj ba
me ne te lem nap já ig „ra gasz ko dom” az
el nök-püs pö ki fel ada tok hoz is.

Er ről van te hát szó. S ami kor most
tisz ta vi zet ön töt tem a po hár ba, ké -
rem egy ház ke rü le tünk gyü le ke ze te -
it, de egész egy há zunk né pét is,
imád koz zunk azért, hogy a ke rü let -
ben el in dult püs pök je lö lé si és -vá lasz -
tá si fo lya mat éke sen és jó rend ben
tör tén jék, és a vég ered mé nyen is
meg nyu god jék Is ten ál dá sa!

Név te len le ve lek és hi te les in for má ci ók
É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

b Az idei esz ten dő utol só
zsi na ti ülés sza kát tar tot ta
egy há zunk az el múlt hét
pén te kén Bu da pes ten, a
Bu da pest-Fa so ri Evan gé -
li kus Gim ná zi um dísz ter -
mé ben. Az ülés szak mél -
tán volt ün ne pi al ka lom -
nak is ne vez he tő, hi szen
no vem ber 26-án ke rült
sor a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház új el nök-
püs pö ké nek meg vá lasz tá -
sá ra és be ik ta tá sá ra. 

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy -
ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je,
Itt zés Já nos ed di gi el nök-püs -
pök már ko ráb ban be je len tet -
te, hogy – 2011 jú ni u sá ban
ak tu á lis sá vá ló nyug dí ja zá sa
mi att – a mos ta ni ülés sza kon
át ad ja el nök-püs pö ki meg bí -
za tá sát. Ok tó ber el se jei be je -
len té sét kö ve tő en az or szá gos
je lö lő bi zott ság rend kí vü li vá -
lasz tá si el já rást kez de mé nye -
zett a meg üre se dő tiszt ség re. 

Az új el nök-püs pök sze -
mé lyé re egy há zunk ti zen hét
egy ház me gyé je kö zül ki lenc -
ből ér ke zett aján lás. Az aján -
lot tak kö zül csak a Dé li Egy -
ház ke rü let – többségi ajánlást
kapott – püs pö ke vál lal ta az
el nök-püs pö ki je lö lést. A tes -
tü let a vá lasz tá si cik lus vé gé -
ig – tit kos sza va zás sal; 39 igen,
3 nem és 1 tar tóz ko dás mel lett
– Gáncs Pé tert meg is vá lasz -
tot ta egy há zunk el nök-püs -
pö ké vé. 

Az „év zá ró” zsi na ton egyéb
vá lasz tá sok ra is sor ke rült. Az

or szá gos bí ró ság nem lel ké szi
jegy ző jé vé vá lasz tot ták Há -
mo ri né Bal la Má ri át és Ruff né
dr. Lá zár Ma ri annt. (Ere de ti -
leg a Szo li da ri tá si Alap ve ze tő -
sé gé nek két tag ját is most ter -
vez te meg vá lasz ta ni a gré mi -
um, ám er re a vá lasz tás ra nem
ke rül t sor.)

Fog lal ko zott a zsi nat ma gá -
val a Szo li da ri tá si Alap ról szó -
ló, nagy hul lá mo kat ve rő tör -
vénnyel is, amely nek ha tály ba -

lé pé sét már több ször el ha -
lasz tot ták. Mun tag And rás, a
zsi nat nem lel ké szi el nö ke elő -
ter jesz té sé ben újabb egy év  ha -
lasztást javasolt. In dok lás ként
el mond ta, hogy az or szá gos
pres bi té ri um és a zsi nat két-két
tag ja, il let ve az or szá gos iro da
gaz da sá gi és pénz ügyi osz tá lya
ve ze tő jé nek rész vé te lé vel lét -
re hoz tak egy olyan szak ér tői
bi zott sá got, amely vál lal ta,
hogy át te kin ti a vi tás kér dé se -
ket, és fe lül vizs gál ja a gyü le ke -
zet tá mo ga tá si rend szert. Így –
re mény ség sze rint – olyan
meg ol dást fog nak ki dol goz ni,
amely min den érin tett szá -
má ra el fo gad ha tó lesz. A mun -
ka elő re ha la dott ál la pot ban

van, már csak né hány rész let -
kér dés vár tisz tá zás ra. A bi -
zott ság úgy vé li, hogy az el ké -
szült tör vény ter ve ze tet a zsi nat
má jus ban ese dé kes ülés sza -
kán tűz he ti na pi rend jé re. 

A ké szü lő tör vény ja vas la tot
elő ször az es pe re sek vi tat ják
majd meg. Az es pe re si kar e
cél ból ja nu ár ele jén tart rend -
kí vü li ülést, ez után pe dig az
es pe re sek a lel kész gyű lé se -
ken (LMK) tá jé koz tat ják a

lel ké sze ket .
Ezen túl me -
nő en a bi zott -
ság tag jai ma -
guk is fo lya -
ma tos tá jé -
koz ta tást ígér -
tek a szo li da -
ri tá si tör vény
for má ló dá sá -
ról. Mun tag
And rás elő -
ter jesz té sét

kö ve tő en a zsi nat tag jai – bíz -
va ab ban, hogy nem ok nél kül
te szik – úgy dön töt tek, hogy
a szo li da ri tá si tör vény 2012.
ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

A zsi na ti kül döt tek még le -
foly tat ták az egy ház szám ve -
vő szé ki és bel ső el len őr zé si
mun ká já nak át ala kí tá sá ról
ren del ke ző tör vény ja vas lat ál -
ta lá nos vi tá ját, majd zárt ülé -
sen tár gyal tak meg né hány, a
tény fel tá ró bi zott ság te vé keny -
sé gé vel kap cso lat ban fel ve tő -
dött kér dést, vé gül a tes tü let a
lel ké szek vá lá sát vizs gá ló eti -
kai bi zott ság je len té sé nek
meg hall ga tá sá val fe jez te be
idei mun ká ját.

g Kiss Mik lós

Új fe je zet az egy ház ve ze tés ben

Ami kor meg kö szö nöm a je lö lé sek ben és
sza va za tok ban meg nyil vá nu ló bi zal mat, a
bib lia ol va só Út mu ta tó mai igé jé ben ke re sek
tisz ta alap han got in du ló el nök-püs pö ki szol -
gá la tom hoz: „…a bi za lom erőt ad na nek tek!”
(Ézs 30,15) Bi zal mat kap tam, és ez a bi za lom
erőt ad. A ka pott bi zal mat sze ret ném meg -
osz ta ni, vi szo noz ni, to vább ad ni bi za lom hi -
ány ban szen ve dő egy há zunk ban és vi lá -
gunk ban. 

A hat éves vá lasz tá si cik lus utol só har ma -
dá ra ka pott meg bí za tás je len tő sé gét nem
sze ret ném sem túl be csül ni, sem pe dig alá -
ér té kel ni. El nök-püs pö ki szol gá la to mat el -
ső ren den mo de rá to ri fel adat nak te kin -
tem. Kül de té se met ab ban lá tom, hogy se -
gít sem a kü lön bö ző konst ruk tív egy há zi
erők, kö zös sé gek össze han go lá sát és együtt -
mű kö dé sét. 

Kí vá na tos, hogy dön té se ink a le he tő leg -
szé le sebb kon szen zus gyü möl cse ként szü les -
se nek. Csak ilyen mó don gyó gyul ha tunk az
ál ta lá nos bi zal mi vál ság kö zös ség rom bo ló be -
teg sé gé ből.

Re mé lem, a 2012-ben ese dé kes ál ta lá nos
tiszt újí tá sig né hány fon tos te rü le ten si ke rül
kö zö sen előbb re lép nünk egy há zunk ban.

Sze ret ném elő se gí te ni az őszin te kom mu -
ni ká ci ót egy há zi éle tünk min den te rü le tén.
Ez elő fel té te le a köl csö nös bi za lom meg szü -
le té sé nek és erő sö dé sé nek az egy ház kor -
mány za ti tes tü le tek (nem „ha tal mi ágak”!),
zsi nat, or szá gos el nök ség, or szá gos pres bi -
té ri um, püs pö ki ta nács kö zött épp úgy, mint
a kü lön bö ző egy ház szer ve ze ti szin tek, or szá -
gos egy ház, egy ház ke rü le tek, egy ház me -
gyék, egy ház köz sé gek kap cso la tá ban. Fon tos
a lel ké szi és nem lel ké szi ve ze tők har mo ni -
kus együtt mű kö dé sé nek se gí té se, ami ter mé -
sze te sen nem je lent het min dig fe szült ség -
men tes ko ope rá ci ót. 

Meg győ ző dé sem, hogy bölcs egy ház kor -

mány za ti dön té sek csak ko moly teo ló gi ai
meg fon to lá sok nyo mán szü let het nek. A teo -
ló gia az egy ház tu do má nya. Irány tű je nél kül
az egy ház ha jó ja csak sod ró dik, ki szol gál tat -
va az ép pen ak tu á lis szél já rás nak… Dön tő,
hogy az egy há zi szol gá lat pri o ri tá sa it ne
kül ső erők szab ják meg, ha nem fe lül ről ka -
pott böl cses ség ve zes sen min ket.

Né hány sür ge tő fel ada tot sze ret nék ki -
emel ni: 

Ha lasz tást nem tű rő pri o ri tás egy há zunk -
ban a lel ké szek hi va tás gon do zá sa, a mi nő sé -
gi to vább kép zés, a szak sze rű lel ki gon do -
zás, va la mint csa lád ba rát re kre á ció szer ve -
zett biz to sí tá sa a hű sé ges mun ká ban el fá -
radt/meg fá radt szol ga tár sa ink szá má ra. 

Ugyan csak fon tos a nem lel ké szi mun ka -
tár sak, pres bi te rek meg kez dett kép zé sé nek
ki szé le sí té se és el mé lyí té se. Kí vá na tos, hogy
a kö vet ke ző hat éves cik lus ra a már ilyen mó -
don is fel ké szí tett szol ga tár sak kap ja nak bi -
zal mat.

A „hu mán erő for rás nak” ez a fo ko zott
meg be csü lé se elő fel té te le an nak, hogy a
dön tő több sé gé ben jól mű kö dő és fej lő dő in -
téz mény há ló za tunk mel lett a gyü le ke ze te ink -
ben fo lyó kö zös ség épí tés is fel szál ló ág ba ke -
rül jön. Hi szem, hogy a krisz tu si ér té kek ben
gaz dag, misszi ói lel kü le tű, az az sok szí nű, nyi -
tott és be fo ga dó egy ház nak, gyü le ke zet nek
van jö vő je, ahol min den nem ze dék ott hon -
ra, kö zös ség re ta lál hat. 

Eb ben a re mélt jó ízű csa pat já ték ban bi za -
lom mal ké rem el nök tár sam nak, püs pök és
fel ügye lő test vé re im nek, a zsi nat és az or szá -
gos egy ház ve ze tő i nek, va la mint összes mun -
ka tár sam nak a se gít sé gét, to váb bá egy há zunk
né pé nek imád ko zó tá mo ga tá sát. 

Is ten ál dá sa kí sér je kö zös szol gá la tun kat!
Erős vár a mi Is te nünk!
Bu da pest, 2010. no vem ber 26.

g Gáncs Pé ter

„In to ná ció”
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Ülé se zett a misszi ói bi zott ság
Irány el vek az evan gé li zá ló és misszi ói mun ka súly pont ja i hoz 2011–2013

Egy há zunk evan gé li zá ci ós és misszi ói bi zott sá ga ok tó ber 13-án az or szá -
gos iro dá ban tar tot ta őszi ér te kez le tét. A tes tü let tag jai a szo ká sos rend
sze rint ki ér té kel ték az év fon to sabb misszi ós ese mé nye it: a ta va szi misszi -
ói kon zul tá ci ót, az egy ház ke rü le tek misszi ói nap ját, a nyá ri pi lis csa bai
kon fe ren ci át, az or szá gos evan gé li zá ci ót és a Szél ró zsa or szá gos evan -
gé li kus if jú sá gi ta lál ko zót. 

A bi zott ság egy han gú lag tá mo gat ja az or szá gos pres bi té ri um szá má -
ra to váb bí tott ja vas la tot, hogy a jö vő év től erő sít sék meg a ci gány misszi -
ói re fe ren si mun ka társ stá tu sát.

Tör vé nye ink sze rint há rom éven ként misszi ói irány el ve ket kell meg -
fo gal maz nia a bi zott ság nak. Az aláb bi ak ban az újabb cé lo kat is mer tet -
jük. (Az el múlt há rom év mun ká já nak ki ér té ke lé sé re más al ka lom mal
vissza té rünk.)

Foly tat va az elő ző há rom év prog ram ját, újabb (szem)pon tok kal egé -
szít jük ki az ed di gi e ket.

1. A lel ké szek, lel kész csa lá dok lel ki gon do zá sa, együtt mű köd ve más szer -
ve ze tek kel, in téz mé nyek kel is, mint pél dá ul a „Vá ló há ló”, a szá raz di misszió,
a re for má tus há zas ság gon do zó stb.

Be vált gyü le ke zet épí té si mo del lek is mer te té se a lel ké szek kel, gyü le -
ke zet ve ze tők kel; lel kész kon fe ren cia szer ve zé se az evan gé li zá ci ó ról.

2. Gyü le ke ze ti misszi ói kö rök, ima kö zös sé gek, mun ka cso por tok szer -
ve zé se, azok se gí té se. Le gye nek a gyü le ke ze tek ben a misszió ügyé ért rend -
sze re sen imád ko zó csa pa tok. Ál mod ja nak, ter vez ze nek, gon dos kod ja -
nak az anya gi hát tér meg te rem té sé ről (a költ ség ve tés ben sze re pel jen ilyen
té tel), szer vez zék a csa lád lá to ga tá so kat, tart sa nak misszi ói prog ra mo -
kat, ala kít sák át az egész egy ház köz sé get be fo ga dó, von zó „csa lád dá”, ter -
jesszék ki a misszi ói fe le lős sé get az egész gyü le ke zet re. 

Ta nul ják és gya ko rol ják az evan gé li zá ció és misszió kü lön bö ző és új
for má it is.

Együtt mű kö dés a mun ka társ kép ző szer ve ző dé sek kel.
3. A pres bi te ri mun ka meg erő sí té se a kép zé sen túl szö vet ség meg ala -

kí tá sá val, ön ál ló új ság gal, kon fe ren ci ák kal.
4. Gyü le ke zet épí té si ké zi könyv ki adá sa. Az ed dig el ké szült ter ve zet -

ben har minc fe je zet, szám ta lan al pont sze re pel. Lé nyeg re tö rő, gya kor -
la ti, a Lé lek ih le té sé ben meg szü le tő könyv re gon do lunk.

5. Szük sé ges a dia kó nia misszi ói tar tal mát és cél ját fel is mer ni, a sze -
re tet ak ció cso port ja it meg szer vez ni, mű köd tet ni.

6. Éb resz te ni kell a fe le lős sé get gyü le ke ze te ink ben min den baj ban lé -
vő „ki csiny” iránt, mint pél dá ul a ci gá nyok, va kok, sze gé nyek, ár vák, el -
esett öre gek. Prog ra mo kat, mo del le ket is mert té kell ten ni.

7. A mé dia (te le ví zió, rá dió, in ter net, új ság) egy re erő tel je sebb, ki ter -
jed tebb, pro fibb hasz ná la ta.

8. A gyü le ke ze tek fe le lős sé gé nek éb resz té se a ha tá ron tú li test vé rek iránt,
gya kor la ti ta nács adás, ko or di ná lás a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren ci -
át (Maek) is be von va.

Imád koz zunk és te gyünk meg bí za tá sunk hű sé ges be töl té sé ért!
Sze ve ré nyi Já nos or szá gos misszi ói lel kész

H I R D E T É S

A Lu ther Ki adó köny ves bolt já nak
(1085 Bu da pest, Ül lői út 24.)
ün ne pi nyit va tartá sa 
• No vem ber 29. – de cem ber 23., hét fő től pén te kig: 9–18
• De cem ber 4., szom bat: 9–16: Ló nyay ut cai ke resz tény

könyv vá sár (Ló nyay Ut cai Re for má tus Gim ná zi um, 1092 Bu da pest,
Kini zsi u. 1–7.)

• De cem ber 11., szom bat: 9–17
• De cem ber 18., szom bat: 9–13
• De cem ber 24-től zár va tar tunk, nyi tás 2011. ja nu ár 17-én
Fel hív juk ked ves meg ren de lő ink fi gyel mét, hogy az ün ne pek és az év ele ji
lel tá ro zás mi att a de cem ber 21. után ér ke ző meg ren de lé se ket ja nu ár 17-
től tud juk tel je sí te ni.

H I R D E T É S

A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um fel vé telt hir det nyolc osz tá lyos és
négy osz tá lyos ta go za tá ra a 2011/12-es tan év re olyan, je len leg 4., il let ve
8. osz tá lyos ke resz tény – el ső sor ban evan gé li kus – ta nu lók szá má ra, akik -
nek mind a ma ga tar tá suk, mind a ta nul má nyi ered mé nyük jó. Fel hív juk
a fi gyel met ar ra, hogy a je lent ke zők nek kö te le ző meg ír ni a köz pon ti írás -
be li fel vé te li vizs gát ma gyar nyelv és iro da lom, va la mint ma te ma ti ka tan -
tár gyak ból. Az írás be li vizs gák ra va ló je lent ke zés ha tár ide je: 2010. de -
cem ber 10. (A fel vé te li el já rás rész le tes le írá sát hol na pun kon ta lál ják:
www.deg.su li net.hu.)

H I R D E T É S

b Ha pontatlan is, szin te köz hely ,
hogy ad vent a vá ra ko zás idő sza -
ka. Hogy mi ért jó vár ni? Mert iz -
gal mas, mert va la mi jó ígé re te
fo gal ma zó dik meg ben ne. Mind -
azok, akik no vem ber 26-án a
ba la ton szár szói Evan gé li kus
Kon  fe ren cia- és Missziói Ott -
hon ban össze gyűl tek, a „vá ra ko -
zás vá rá sá ra” ér kez tek.

A Bu da pest ről és Pest kör nyé ki te le -
pü lé sek ről, ja va részt Nagy tar csá ról
ér ke ző mint egy öt ven fős tár sa ság
hoz zá ve tő leg fe lét tíz éves nél fi a ta labb
gye re kek tet ték ki. A leg fi a ta labb
részt ve vő fél éves, a leg idő sebb ki lenc -
ven négy éves volt. Olyan csa lád is
volt, ahon nan négy ge ne rá ció kép vi -
se lő je ér ke zett az al ka lom ra. 

A hét vé ge lel ki ve ze tő je, Smi dé li -
usz Gá bor áhí ta ta in az aj tó té má ját
jár ta kör be. Az aj tó szép, hí vo ga tó
kép, mely a be lé pés szim bó lu ma ként
ér tel mez he tő. Ad vent is ilyen be lé pés,
egy új egy há zi esz ten dő kez de te,
ami kor Is ten ma ga biz tat ben nün ket,
hogy bát ran lép jünk át az ál ta la ki tárt
aj tón. Az aj tó adott eset ben azon ban
fé lel me tes kép is le het. Az aj tó, amely
mö gött nem tud juk, mi rej tő zik. Fé -
lünk az is me ret len től és a bi zony ta -
lan tól. Ép pen en nek a fé le lem nek a le -
küz dé sé hez kell az ad ven ti hit, hogy
Jé zus, a sza ba dí tó szü le tik meg ne -
künk ka rá csony kor. 

Az el mél ke dé se ket a „el várt nál”
min dig hosszabb ének lés előz te meg
és kö vet te, ugyan is min den ki nek

nagy él ményt je len tett a szár szói
há zi gaz da, Végh Sza bolcs és Gá bor
lel kes, ugyan ak kor pro fi ze ne kí sé re -
te. Az in téz mény ve ze tő több íz ben is
né pi hang sze re ket ra ga dott, és azo -
kon kí sér te is mer tebb és ke vés bé is -
mert ka rá cso nyi éne ke in ket. 

Aki járt már Ba la ton szár szón az
evan gé li kus üdü lő ben, az nyil ván
tud ja, ta pasz tal ta, hogy az ott el töl -
tött idő nem csak a lé lek nek, ha nem
a test nek is egy faj ta bal zsam. A köz -
is mer ten fi nom szár szói kony ha re -
me ke in kí vül a hét vé ge részt ve vői a
sa ját ma guk (no meg a sze mély zet)
ál tal (elő)ké szí tett, pa rá zson sült
kür tős ka lá csot is meg kós tol hat ták,
amit mé zes ka lács sü tés kö ve tett. Eb -
ben in kább a gye re kek él het ték ki al -
ko tó ked vü ket, de több fel nőtt is ko -
mo lyabb mé zes bá bok el ké szí té sé re
vál lal ko zott. Volt, aki bet le he met
ké szí tett, volt, aki mé zes ka lács ház zal
pró bál ko zott.

Mi vel az ad ven ti vá ra ko zás ban
fon tos sze re pet kap a ko szo rú, a hét -
vé ge prog ram já ból nem hi á nyoz ha tott
az ad ven ti ko szo rú-ké szí tés sem.
Öröm volt lát ni, ami kor egy hosszú
asz ta lon fel so ra ko zott a mint egy húsz
kü lön bö ző stí lu sú, kü lön bö ző íz lést
tük rö ző, igé nye sen el ké szí tett négy -
gyer tyás asz tal dísz. A szer ve zők még
ar ra is le he tő sé get te rem tet tek, hogy
min den ki a sa ját ma ga ál tal ké szí tett
gyer tyá kat hasz nál ja fel, ugyan is – tü -
rel mes részt ve vők re gon dol va – a
gyer tya már to ga tás is a prog ram ré szét
ké pez te.

A nagy szá mú gye rek se reg köz -
ben ví gan ját szott az elő te rek ben és

a hosszú fo lyo són. Ne kik nem kel lett
kre a tív prog ra mo kat ki ta lál ni, ők
ugyan is ki ta lál tak sa ját ma guk nak. A
tá la ló ko csi ból egy sze ri ben te her au -
tó lett, a mű anyag gye rek kád ból ha -
jó, a mos dó fel lé pők ből bó ják. Szü lő -
ként az em ber nagy öröm mel nyug -
táz hat ja: Szár szó va ló di gye rek ba rát
hely. Mert tény, hogy fon tos a fel sze -
relt ség is – az in téz mény ilyen szem -
pont ból is min den igényt ki elé gít –,
de a szem lé let még en nél is fon to -
sabb. Azt hi szem, aki járt már va la -
ha gye rek kel Szár szón, ta pasz tal -
hat ta, hogy ez a hoz zá ál lás mennyi -
re je len van itt.

A hét vé gén aj tó kon lép tünk át. Az
ebéd lő aj tón, a kert aj tón, a sza u na aj -
tón. Ha za fe lé hul la ni kez dett a hó, es -
té re fe hér lett a táj. Ad vent van. A
szár szói aj tó kon ke resz tül be lép tünk
az ad vent be.

g Szcs Pet ra

Aj tó nyi tás – ad vent vá ró hét vé ge

Hogy tisz te lői van nak-e töb ben vagy
a tisz te len dő sé gét két ség be vo nók –
az nem kér dés. Ha akad nak is pá ran,
akik – ilyen-olyan ok ból – nem ké pe -
sek túl lát ni az 1956-tól ha lá lá ig Bécs -
ben szol gá ló, nagy for má tu mú evan -
gé li kus lel kész, Szép fa lu si Ist ván „ár -
nyé kán”, a hely zet még is csak az, hogy
az ál ta la ala pí tott Bor nem isza Pé ter

Tár sa ság el nö ke ként szá za kat, az
Auszt ri ai Ma gyar Lel ki gon do zó Szol -
gá lat ve ze tő je ként ez re ket (!) kö te le -
zett se gí tő kész sé gé vel őszin te há lá ra.
Mi köz ben azon ban a hoz zá így vi szo -
nyu lók több sé ge kül föl dön él (vagy
élt), a rend szer vál tás haj na lá ig ha za -
lá  to  gat ni (Illyés Gyula temetésére
ka pott het ven két órás vízumától
eltekintve) so ha nem engedett Szép -
 fa lu si Ist ván ma gyar föld ben nyug szik. 

Há rom fiú gyer me ké nek még sem
csu pán csa lá di kör ben kel lett meg áll -
nia múlt va sár nap a „di asz pó ra min -
de ne sé nek” bu da pes ti sír já nál. Ha lá -
lá nak ti ze dik év for du ló ja al kal má ból
a Ke re pe si te me tő ben el he lyez ték
ko szo rú i kat a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház ve ze tő kép vi se lői is,
dél után pe dig a De ák té ri egy ház köz -

ség ta nács ter mé be hív ta em lé ke zés -
re hí ve it D. dr. Har ma ti Bé la nyu gal -
ma zott püs pök.

Il lő hely szín volt em lé ke zés re a
De ák té ri lu the rá nus szi get, hi szen
az ék sze rész nek ta nult Szép fa lu si
Ist ván eb ben a gyü le ke zet ben kon -
fir mált, és – Or dass La jos egyik
nagy pén te ki ige hir de té sé nek ha tá sá -
ra – itt ha tá roz ta el, hogy a teo ló gi -
án foly tat ja ta nul má nya it. 

Ne héz nem meg lát ni az Úr is ten
ter vét is ab ban, hogy a csa lá di gyö -
ke rei ré vén oszt rák ál lam pol gár ság -
gal bí ró Szép fa lu si 1955 nya rán (lel -
késszé szen te lé se után né hány nap -

pal) tá vo zott Auszt ri á ba, ahol alig egy
esz ten dő múl tán (1956. no vem ber 5-
én) az ot ta ni evan gé li kus egy ház or -
szá gos me ne kült gon do zó lel kész -
nek ne vez te ki… Új szol gá la ti te rü -
le té re egyik nap ról a má sik ra ma gya -
rok tíz ez rei kény sze rül tek. 

Szép fa lu si Ist ván nak egé szen a
vas füg göny le hul lá sá ig adott mun kát

a Kár pát-me den cé ből disszi dál tak
se gí té se. Bár el ső sor ban a pro tes táns
fe le ke ze tek hez tar to zó kat volt hi -
vat va gon doz ni, va ló já ban val lá si
ho va tar to zás tól füg get le nül tá masz -
kod hat tak rá és hit ve sé re – Wan ner
Már tá ra – a Laj tán túl ra ju tott ma -
gya rok.

Is ten sok ta len tu mos szol gá ja a
ma gyar nyelv ápo lá sát, a ma gyar kul -
tú ra nép sze rű sí té sét is hi va tá sá nak te -
kin tet te. A Bor nem isza Pé ter Tár sa -
ság el nö ke ként a ma gyar iro da lom
olyan ki vá ló sá ga it jut tat ta „nyu ga ti
reflek tor fény hez”, mint Cso ó ri Sán dor,
Sü tő And rás, Jó kai An na… Foly tat hat -

nánk hosszan a sort, ám e tu dó sí tás
most csu pán a no vem ber 28-i mél tó
meg em lé ke zést kell, hogy hí rül ad ja.
Szép fa lu si Ist ván sok ol da lú szol gá la -
tá nak mél ta tá sa azon ban a jö vő ben is
azon tisztelőinek kö te le zett sé ge ma -
rad, akik az ál ta la meg se gí tett szá zak -
hoz vagy ez rek hez tar toz nak…

g T. Pin tér Ká roly

Szép fa lu si Ist ván em lé ke ze te
(1932–2000)
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Ad vent el ső he té ben a Veszp rém me gyei Ta ká csi evan gé li kus és re for má tus
gyü le ke ze te kö zö sen szer ve zett evan gé li zá ci ós so ro za tot. A há rom es tén Sze -
ve ré nyi Já nos evan gé li kus or szá gos misszi ói lel kész szol gált ige hir de tés sel,
„Akarsz-e tel jes, tisz ta szív vel él ni?” cím mel.

g Tóth Ká roly Ist ván fel vé te le

Gáncs Péter elnök-püspök (balra) megkoszorúzza Szépfalusi István sírját
(a háttérben D. dr. Harmati Béla nyugalmazott püspök)

Szép fa lu si Ist ván
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b A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
Nők az Egy ház ban és a Tár sa da -
lom ban (WI CAS) el ne ve zé sű
mun ka ágá nak ve ze tő je 2008 au -
gusz tu sa óta dr. Elaine Ne u en -
feldt. Bár csa lád ne ve né me tes
hang zá sú, még is ízig-vé rig dél-
ame ri kai. A Bra zil Evan gé li kus
Egy ház lel kész nő je ként ke rült a
gen fi köz pon tú vi lág szer ve zet
egyik fon tos po zí ci ó já ba. No -
vem ber 25–28. kö zött egy eu ró -
pai, lu the rá nus nő kon fe ren cia
elő ké szí tő gyű lé sén járt Pi lis csa -
bán, itt si ke rült sze mé lyes be -
szél ge tés re in vi tál ni.

– Le nyű göz ve fi gyel te a sű rű hó -
esést, lát tam, ami kor be le mar kolt a
friss hó ku pac ba, de az tán még is fá -
zó san húz ta szo ro sabb ra az övet a ka -
bát ján. Ho gyan si ke rült meg szok nia
Eu ró pát?

– Nem tu dok be tel ni a hó esés
lát vá nyá val. Most lát tam éle tem ben
ötöd ször ilyen fe hér cso dát. Kis lá -
nyom, Jú lia a leg el ső al ka lom mal fel
is ki ál tott: „Anya, itt olyan a táj,
mint ott hon a mű anyag ka rá csony -
fák!” Mert hogy Bra zí li á ban bi zony
mű fe nyő vel és mű hó val igye kez nek
a né met gyü le ke ze tek ün ne pi han gu -
la tot te rem te ni. Ez ma rad meg em -
lék ként ar ról a föld ről, ahon nan őse -
ik két év szá zad dal ez előtt el in dul tak
a jobb élet re mé nyé ben, hogy a dé li
fél te kén te le ped je nek meg. 

– Ak kor az öreg kon ti nens – Eu ró -
pa – nem is olyan ide gen az ön szá -
má ra.

– Ko ráb ban is él tem már ha zám -

tól tá vol. Az ószö vet sé gi teo ló gia
dok to ra ként ta ní tot tam Kö zép-Ame -
ri ká ban is. Ni ca ra gu á ban ré sze se le -
het tem az evan gé li kus egy ház szü le -
té sé nek, ami re büsz ke ség gel em lé ke -
zem. Ám gen fi ki ne ve zé se met meg -
elő ző en Eu ró pá ban még nem töl töt -
tem hosszabb időt. Két év után is azt
kell azért mon da nom, hogy sok min -
dent ne héz volt meg szok nom. Leg in -
kább azt, hogy itt az em be rek tá vol -
ság tar tób bak egy más sal. A mi dé li
kul tú ránk hoz hoz zá tar to zik, hogy
fel sza ba dul tan ölel jük meg egy mást,
ha ta lál ko zunk. Svájc ban az em be rek
szi go rú an csak ke zet fog nak. Be lül bi -
zo nyá ra az ő szí vü ket is át jár ja a
me leg ség, de kí vül ről hű vö sebb nek
tűn nek. 

Ta lán eb ből is fa kad, hogy Eu ró pá -
ban az egyik leg na gyobb prob lé ma az
el ma gá nyo so dás. Nem én lá tom ezt
így, ha nem az elő ké szí tő kon fe ren ci -
án részt ve vő asszo nyok fo gal maz ták
meg mint kon ti nen sük leg ége tőbb
kér dé sét. Egy re in kább egye dül ér zi
ma gát az eu ró pai em ber. Csak ma gá -
ra szá mít hat. Eb ből az tán szám ta lan
egyéb gond is adó dik.

Egyik ilyen a nö vek vő bi zal mat lan -
ság. Úgy ér zé ke lem, hogy Eu ró pá ban
job ban tar ta nak egy más tól a fér fi ak
és a nők. A jö vő esz ten dő re egy
olyan kon fe ren ci át ter vez tünk,
amely nek té má ja a ma rop pant di va -
tos kér dés, a „gen der equ a lity”, vagy -
is a ne mek esély egyen lő sé ge lesz.

En nek ré sze ként akar nánk szól ni
pél dá ul ar ról a hát rá nyos meg kü lön -
böz te tés ről, amely a bal ti ál la mok ban
éri a teo ló gi át vég zett nő ket, aki ket
nem avat nak tel jes jo gú lel ké szek ké.
Az elő ké szü le tek so rán azon ban azt

ta pasz tal tam, hogy itt az asszo nyok
nem me rik spon tán be von ni a fér fi -
a kat a dis kur zu sok ba. Előbb „ha di ter -
vet” ké szí te nek. Ezen a té ren mi
köz vet le neb bek va gyunk, spon tá -
nab bak és ezért vak me rőb bek. Be le -
vá gunk prog ra mok ba úgy, hogy nem
tud juk, mi jön ki be lő le. 

– A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
iro dá já ban ugyan ak kor nem csak
eu ró pa i ak kal dol go zik együtt…

– Va ló ban nem zet kö zi stáb mun -
kál ko dik együtt, hogy pél dá ul a leg -
utób bi, stutt gar ti nagy gyű lés ha tá ro -
za tai vég re le gye nek
hajt va. Él ve zem a kü lön -
fé le kul tú rák ból, kü lön -
bö ző ha gyo má nyok kö -
zül jött em be rek nek ezt
a szí nes ka val kád ját.
Min dig is szí ve sen is -
mer tem meg má sok
gon dol ko dá sát, tra dí ci -
ó it. Er re most le he tő sé -
gem nyílt: túl a hi va ta -
los út ja i mon, a gen fi
köz pont ban min dig át -
élem a krisz tu si sze re tet
je len lé tét. Azt, aho gyan
a – sok szor har sá nyan
el té rő – kü lön bö ző sé ge -
ik el le né re ké pe sek egy -
mást el fo gad ni az em be -
rek. De ma ga a vá ros,
Genf is ilyen.

Ha mar rá buk kan -
tunk az itt élő la tin-ame ri ka i ak ra,
akik az ENSZ iro dá i ban vagy más
szer ve ze tek nél dol goz nak. Össze já -
runk, együtt ké szít jük el jel leg ze tes
dé li éte le in ket, ilyen kor ki csit „ott -
hon” va gyunk. Az an gol nyel vű gyü -
le ke ze tünk ben vi szont, aho vá va -

sár na pon ként já runk kis csa lá dom -
mal, szin te min den nem ze ti ség fel -
lel he tő. Bra zil lel ké szünk mel lett va -
sár na pon ként ke nyai asszony tart
gyer mek órát, ázsi ai test vér ügyel a
pénz ügyek re, és gyűj ti össze az ado -
má nyo kat. 

– A fér je is lel kész. Bra zí li á ban egy
nagy gyü le ke zet pász to ra volt. Ho gyan
vi se li el, hogy Genf ben most mun ka -
nél kü li?

– Sem mi fé le kép pen sem ne vez -
ném mun ka nél kü li nek. Ter mé sze te -
sen a sváj ci tör vé nyek nem en ge dik

meg, hogy hi va ta lo san dol goz zon. De
rend kí vül talp ra esett em ber ként
min dig ta lál ma gá nak el fog lalt sá -
got. Most nagy részt rá há rul le á -
nyunk fel ügye le te, ő vég zi a há zi mun -
kát. De meg ta lál ják más fel ada tok is,
akár a szom szé da ink kö zött, akár a

gyü le ke ze tünk ben. Ér tem azon ban,
mi re irá nyult a kér dés. Két ség te len,
hogy a fér jem ál do za tot ho zott azért,
hogy én az LVSZ-nél szol gál has sak.
Ezért na gyon tu da to san vi gyáz nunk
kell ar ra, hogy ket tőnk kap cso la ta ne
lás sa en nek ká rát. Ha von ta ki ér té kel -
jük a dol ga in kat. Új ra és új ra rá kér -
de zek, hogy még min dig tud ja-e vál -
lal ni azt, hogy a hát tér ből tá mo gas -
son en gem. Ha ő nem érez né jól ma -
gát, bi zo nyá ra nem foly tat nám ezt a
szol gá la to mat. Gen fi meg bí za tá som
új ra rá éb resz tett ben nün ket ar ra,
hogy a há zas sá gunk kar ban tar tá sa
szün te len fel ada tunk.

– Az eu ró pai asszo nyok kal va ló
tár gya lá sa köz ben Elaine több ször hi -
vat ko zott ar ra, hogy nem fi gyel het
csu pán er re a kon ti nens re, hi szen
glo bá lis, vagy is vi lág mé re tű szem pon -
to kat kell fi gye lem be ven nie. Mi ben
ha tá roz ná meg eze ket? Vagy is me lyek
azok a kér dé sek, ame lyek össze kö tik
ma a vi lág lu the rá nus sá gát?

– Rö vi den eb ben a mon dat ban fo -
gal maz hat nám meg: elég volt a sza -
vak ból, jöj je nek a tet tek! A Lu the rá -
nus Vi lág szö vet ség az el múlt év ti ze -
dek so rán szá mos na gyon szín vo na -
las, leg fő kép pen pe dig hasz nos do ku -
men tu mot fo gal ma zott meg. Már
szin te min dent el mond tunk, le ír -
tunk, meg vi tat tunk. Vé le mé nyünk
van az erő szak ter je dé sé ről, a kö zös -
ség ér tel me zé sé ről, lu the rá nus iden -
ti tá sunk ról. De ezt át kel le ne már ül -
tet nünk vég re a gya kor lat ba! Jó len -
ne, ha meg lát sza na a he lyi gyü le ke -
ze tek éle té ben vi lág szer te mind az,
ami ről a ve ze tő ink, de le gált ja ink be -
szél get nek, kon fe ren ci áz nak.

g B. Pin tér Már ta

Dé li áram lat Eu ró pá ban
Piliscsabai találkozás az LVSZ női osz tá lyá nak ve ze tő jé vel

– A nyug díj ba vo nu ló Ish ma el No -
ko utód ja ként már kö zel egy éve meg -
vá lasz tot ták, de be ik ta tá sá ra csak
idén no vem ber ben ke rült sor. Meg vá -
lasz tott fő tit kár ként már szólt a Lu -
the rá nus Vi lág szö vet ség (LVSZ) stutt -
gar ti nagy gyű lé sé nek több száz kül döt -
té hez, és eb ben a be szé dé ben lé nye gé -
ben prog ra mot is kör vo na la zott… 

– Stutt gart ban fon tos fel ada tom -
nak te kin tet tem em lé kez tet ni ön ma -
gun kat ar ra a bib li kus és re for má ci -
ói örök ség re, hogy egye dül hit ál tal,
ke gye lem ből iga zu lunk meg. Er re a
ke gye lem re a vi lág evan gé li -
kus egy há za i nak kö zös sé ge
együtt is vá la szol hat. A nyá -
ri nagy gyű lé sen a „Min den -
na pi ke nye rün ket add meg
ne künk ma” té ma je gyé ben
vol tunk együtt. Ke resz tény -
ként tud juk, hogy az élet
ke nye re Jé zus Krisz tus, aki
min dig ar ra szó lí tot ta fel ta -
nít vá nya it, hogy gon dos -
kod ja nak az éhe zők ről,
amint ar ról az evan gé li u -
mok kö zül leg több ször ta lán
Lu kács nál ol vas ha tunk. Úgy
gon do lom, hogy sza va i ra
em lé kez ve mi is cse lek vők -
ké vál ha tunk. 

– Az egy há zak éle té ben
im már te ret nyert a kon tex -
tu a li tás, vagy is hogy az igét
– a tex tust – egy-egy kö zös -
ség a sa ját hely ze té re al kal -
maz za. En nek szá mos je lét
lát tuk a nagy gyű lés is ten tisz -
te le te in is. Ön ép pen stutt -
gar ti be szé dé ben hang sú -
lyoz ta, hogy im már a transz -
kon tex tu á lis szem lé le tet kell
ma gun ké vá ten ni, vagy is hogy ki-ki
mu tas son ér zé keny sé get a má sik
hely ze te iránt. Ki fej te né mind ezt bő -
veb ben?

– Ab ból in du lok ki, hogy a Lu the -
rá nus Vi lág szö vet ség nek – ame lyet
nem vé let le nül ne ve zünk az egy há zak
kö zös sé gé nek – igen sok szí ne van.
Ak kor tu dunk har mo ni ku san mű köd -
ni, ha ki-ki vál lal ja a sa ját hely ze té ben
rej lő gaz dag sá got, ugyan ak kor meg -
be csü li más kö zös sé gek nek az övé től

el té rő for má ját is. A sok szí nű ség
gaz da go dást je lent. Ér vé nyes ez a
föld raj zi adott sá gok ra is, hi szen tu da -
tá ban va gyunk an nak, hogy el té rő

evan gé li kus ha gyo má nyok él nek a kü -
lön bö ző kon ti nen se ken. 

A ma gam ré szé ről sze ret nék az
LVSZ éle té ben több köz pon tot ki ala -
kí ta ni: sze rin tem nem le het töb bé egy
– mond juk így: gen fi – cent rum ban
gon dol kod ni. Szer ve ze tünk min den
ré gi ó ja és egy há za kép vi sel egy-egy

köz pon tot, ami ha tal mas
aján dék le het az egész kö zös -
ség szá má ra. Mind ez nem az
egy ház ko rá nak, mé re té nek,
anya gi le he tő sé ge i nek a függ -
vé nye, hi szen min den egy ház
hoz zá tud va la mi vel já rul ni
a kö zös höz, amit az asz tal
kö rül meg oszt ha tunk. Na -
gyon fon tos, hogy e köz -
pon tok fo lya ma tos kap cso -
lat ban le gye nek egy más sal,
hogy ne vál ja nak le sza kadt
kö zös sé gek ké. A pár be széd -
ben va ló rész vé tel, a for rá sok
meg osz tá sa és a vi lág ban va -
ló kö zös bi zony ság té tel le het
a kö zös cél. 

– Meg nö ve ke dett te hát a
ré gi ók sze re pe. Mi ben lát ja a
ke let-kö zép-eu ró pai evan gé -
li kus ság fel ada ta it és le he tő -
sé ge it?

– Ez egy na gyon fon tos ré -
gió a Lu the rá nus Vi lág szö -
vet ség szá má ra. Ezek a kö -
zös sé gek túl él ték a há bo rú -
kat, a kom mu niz mus ból
adó dó el szi ge telt sé get, és a

ma guk sa já tos ta pasz ta la tá val so kat
nyújt hat nak a vi lág evan gé li kus sá gá -
nak. Fon tos nak tar tom, hogy az
LVSZ 1947-es meg ala ku lá sá tól kezd -

ve tá mo gat tuk eze ket az egy há za kat,
és min den ne héz ség kö ze pet te együtt
tud tunk ma rad ni a kö zös hit meg élé -
sé ben. 

Ma is igen je len tős ez a tér ség,
mert a ke le ti ré gió egy há zai a le he -
tő sé ge ik hez ké pest so kat fej lőd tek, el -
ső sor ban a spi ri tu á lis élet te rü le tén.
Mind ez a mai ne héz kö rül mé nyek
kö zött is erőt ad hat ne kik, és ta pasz -
ta la ta ik kal más egy há zak éle tét is gaz -
da gít hat ják. Per sze nem könnyű
minden nek a meg osz tá sa, át adá sa.
Min den eset re a na gyobb kö zös ség
szá mít ezek nek a ki sebb egy há zak nak
a rész vé te lé re, és mint egy meg hív ja
őket, hogy meg osszák aján dé ka i kat,
és át ad ják má sok nak mind azt, amit
ta nul tak, ta pasz tal tak. 

– Ön is egy ki sebb sé gi evan gé li kus
egy ház ból, Chi lé ből jön. Ho gyan tud -
ná bá to rí ta ni a töb bi kis egy há zat?

– Igen, Dél-Ame ri ká ban nagy a
ka to li kus túl súly. Úgy gon do lom, a ki -
sebb sé gi egy há zi lét nem kell, hogy
szé gyent je lent sen. Sőt a ki sebb sé gi
egy há zak kü lö nös kép pen is meg ta -
nul tak erős nek len ni, meg erő söd tek
ön azo nos sá guk ban, hi tük ben, teo ló -
gi á juk ban és spi ri tu á lis éle tük ben.
Val lom te hát, hogy a ki sebb sé gi lét -
ben mű kö dő tag egy há zak erő tel je sen
hoz zá já rul hat nak az Lu the rá nus Vi -
lág szö vet ség meg úju lá sá hoz.

– Be ik ta tá sa ün ne pén az em mau -
si ta nít vá nyok tör té ne té ről pré di kált
a gen fi öku me ni kus köz pont ká pol ná -
já ban. Mi ért er re az el be szé lés re esett
a vá lasz tá sa? 

– Hó na pok óta új ra és új ra el ol va -
som Lu kács evan gé li u má nak ezt a

sza ka szát. Mind annyi szor rá cso dál -
ko zom a rög zí tett dia ló gus ra. El -
káp ráz tat a fel tá ma dott Úr el ső kér -
dé se: „Mi ről be szél get tek út köz ben?”,
hi szen a min den na pi élet ese mé -
nyei és meg ta pasz ta lá sai fe lől pró bál
kap cso lód ni hoz zá juk és mind ah hoz,
ami az em be rek szí vé ben van. 

Olyan egy ház ról ál mo dom, amely -
nek meg van a ké pes sé ge az em be rek
el éré sé re – kü lön bö ző élet hely ze tük -
ben. „Ho gyan élsz?”, „Mi lyen él mé -
nye id van nak?”, „Mi lyen kér dé sek
fog lal koz tat nak a min den na pok -
ban?” – így kell az em be rek hez kö -
ze led nünk. Nagy sze rű, hogy lát hat -
juk, aho gyan az Úr csat la ko zik hoz -
zá juk, be szél ge tő- és úti tár suk ká
vá lik. Köz ben pe dig az Írás bi zony -
ság té te lét ér tel me zi, ma gya ráz za
szá muk ra. Jó lát ni a ta nít vá nyok
ven dég sze re te tét is, amely meg nyit -
ja az ott hon aj ta ját, be in vi tál va az
Urat, akit pe dig ide gen nek vél nek.
Olyan egy ház ról ál mo dom, amely
ké pes ilyen mó don be fo ga dó len ni. 

Cso dá la tos, aho gyan a tör té net
vé gén a ta nít vá nyok és az Úr együtt
esz nek az asz tal nál. A ke nyér meg tö -
ré sé ről is me rik fel az Urat, vagy is az
úr va cso ra cso dá já ban lesz a leg mé -
lyebb a kö zös ség. Ez az ige sza kasz
már rég óta a fe jem ben és a szí vem -
ben van, és re mé lem, hogy a Lu the -
rá nus Vi lág szö vet ség re is ez az alá -
za tos, kí sé rő, pár be szé des ma ga tar -
tás lesz min dig jel lem ző, aho gyan
együtt ván dor lunk mint tag egy há zak.
So sem meg ta gad va az egy más irán ti
ven dég sze re te tet, a kö zös úr va cso rá -
ban va ló örö möt és leg fő kép pen az
Úr je len lé tét.

– Kö szö nöm a be szél ge tést, és Is ten
ál dá sa kí sér je egy ház ve ze tői szol gá -
la tát a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
fő tit ká ra ként!

g Fa bi ny Ta más

Az em mau si úton
Be szél ge tés Mar tin Jun gé val, az LVSZ új fő tit ká rá val
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H I R D E T É S

b He te dik al ka lom mal ren dez ték
meg no vem ber 25-én a Van ki -
út… kon fe ren ci át. Az er köl csi-
mo rá lis vál ság ból va ló ki út ke re -
sé se he lyett ez út tal a ki úton já -
rás fel ada ta i ról cse rél tek esz -
mét a ta lál ko zó részt ve vői. A
Van ki út… kon fe ren cia so ro za -
tot – az or szág szel le mi meg úju -
lá sá nak elő se gí té se cél já ból – a
Ba ran ko vics Ist ván Ala pít vány
Iz ra e li ta Mű he lye és a Szent Ist -
ván Ala pít vány hív ta élet re 2008
má ju sá ban. Az el ső, Ér den meg -
tar tott fó ru mot egy-egy nyí ra do -
nyi, nagy vá ra di, bu da pes ti, deb -
re ce ni és sze ge di al ka lom kö vet -
te. A he te dik ta nács ko zás nak
új ra az ér di Ho tel Ter mál Li get
adott ott hont.

Az ez út tal a Hit, egész ség, össze fo gás,
egy ség té má ban meg ren de zett kon -
fe ren cia – ha tá ron in nen és túl ról ér -
ke ző – elő adói most is a zsi dó és a ke -
resz tény fe le ke ze tek, va la mint ci vil
szer ve ze tek kép vi se lő i ből ke rül tek ki.
Azok vol tak együtt, akik – Weisz Pé -
ter nek, az iz ra e li ta mű hely el nö ké nek
sza va i val él ve – ma guk is vall ják:
„több az, ami össze köt, mint ami el -
vá laszt ben nün ket”.

Az alap té má ról szól va Kö ves
Slomó, az Egy sé ges Ma gyar or szá gi
Iz ra e li ta Hit köz ség ve ze tő rab bi ja úgy
fo gal ma zott: a kö zös sé gen be lü li
egy ség el kép zel he tet len az egyes
em be rek ben meg va ló su ló egy ség
nél kül. Utób bi biz to sí té ká nak az Is -
ten be ve tett hi tet, az em be ri élet ér -
té ké nek tisz te le tét és a csa lá di élet
tisz ta sá gá ra va ló tö rek vést tart ja, a

tár sa dal mon be lü li egy ség meg te -
rem té sé nek esz kö zét pe dig a Bib lia
kö zös ta nul má nyo zá sá ban lát ja. (A
fő rab bi ja vas la tát is fi gye lem be vé ve
dön töt tek úgy a szer ve zők, hogy a
kö vet ke ző, 2011 már ci u sá ban Sza -
bad kán meg ren de zen dő Van ki út…
kon fe ren cia té má ja a „Sze resd fe le ba -
rá to dat, mint ma ga dat!” pa rancs
ta nul má nyo zá sa lesz.)

A tár sa da lom alap ját ké pe ző egy -
ség ről be szél ve Né met Lász ló nagy -

becs ke re ki (dél vi dé ki) ró mai ka to li -
kus püs pök a hi tet, az anya nyel vet, a
kul tú rát és a nem zet hez tar to zást ne -
vez te meg kö zös ne ve ző ként. Mint el -
mond ta, ha az egy ség ezek re az ér té -
kek re épül, ak kor azt még a föld raj -
zi ha tá rok sem bont hat ják meg.

A múlt hét csü tör tö ki al ka lom kü -
lön le ges sé gét az ad ta – és er re kö -

szön tő jé ben Mi ko la Ist ván, az Or -
szág gyű lés egész ség ügyi bi zott sá -
gá nak, il let ve a Szent Ist ván Ala pít -
vány nak az el nö ke is utalt –, hogy ma
már nem az a kér dés, van-e ki út a
vál ság ból, ha nem az, hogy tu dunk-e
jár ni raj ta.

„A szel le mi em ber fe le lős sé ge
most még na gyobb, mint a vál ság ból
ki ve ze tő út meg ta lá lá sa előtt volt” –
ezt már Jó kai An na Kos suth-dí jas író
hang sú lyoz ta, hoz zá té ve, hogy lám -
pás ként kell meg vi lá gí ta ni uk az utat
a po li ti ku sok nak, akik nek nem pén -
zért vett ta nács adók ra van szük sé -
gük, ha nem az em be re ket kell meg -
kér dez ni ük, tő lük kell meg erő sí tést,
il let ve bí rá la tot, kri ti kát vár ni uk,
hogy jól vég zik-e a dol gu kat, nem es -
nek-e ugyan azok ba a hi bák ba, mint
elő de ik.

A szel le mi em ber nek amel lett,
hogy utat mu tat, kö vet ke ze tes nek is
kell len nie – tet te hoz zá Ége tő Fe renc,
a Kál vin Já nos Pres bi te ri Misszió
el nö ke. – Nyi tott szem mel kell jár nia,
és mind két ol dalt egy for mán kell
meg ítél nie: di csér nie kell, ha jót lát,
és in te nie, ha rosszat.

A tu cat nyi elő adás konk lú zi ó ját ta -
lán így fo gal maz hat nánk meg: bol do -
gu lá sun kat nem a sok be széd ben
ta lál juk meg! Zá ró elő adá sá ban D.
Sze bik Im re nyu gal ma zott evan gé li -
kus püs pök, a Ma gyar or szá gi Egy há -
zak Öku me ni kus Ta ná csá nak el nö -
ke is hang sú lyoz ta, hogy a prob lé mák
meg ol dá sá nak a kul csa az, ha min -
den ki a leg jobb tu dá sa sze rint te szi
a ma ga dol gát, fel ada tát a sa ját he -
lyén. Azt ugyan is, amit a Jó is ten
sze mély sze rint ránk bí zott, sen ki
nem vég zi el he lyet tünk.

g V. J.

Már nem az a kér dés, hogy van-e ki út
A jól is mert képpel – a tö rött mé zes -
ka láccsal – és a sze re tet.éh ség mot tó -
val ad vent el ső va sár nap ján idén is
meg kez dő dött a Ma gyar Öku me ni kus
Se gély szer ve zet ha gyo má nyos ka rá -
cso nyi pénz ado mány gyűj tő akciója.

Az Ipar mű vé sze ti Mú ze um ban
múlt va sár nap meg ren de zett nagy -
sza bá sú nyi tó ese mé nyen Le hel Lász -
ló evan gé li kus lel kész, a se gély szer -
ve zet el nök-igaz ga tó ja el mond ta: a
kö vet ke ző na pok ban mint egy öt -

ven ezer em ber ré szé re kül de nek ki
or szág szer te sze mély re szó ló ado -
mány ké rő le ve let, mind azok kal fel -
ve szik majd így a kap cso la tot, akik
ko ráb ban már tá mo gat ták a szer ve -
zet mun ká ját.

A se gély szer ve zet ve ze tő je el -
mond ta: a be folyt összeg gel csa lád -
se gí tő in téz mé nye ket tá mo gat nak,
va la mint egy jö vő re So mogy me -

gyé ben ala pí tan dó ha son ló in téz -
mény lét re ho zá sát ter ve zik fi nan -
szí roz ni.

A meg nyi tón, me lyen Lé vai Ani -
kó és Ko vács Ko kó Ist ván, a se gély -
szer ve zet jó szol gá la ti nagy kö ve tei is
fel szó lal tak, az E.ON Hun gá ria ti zen -
öt mil lió fo rin tot aján lott fel.

Az idén ti zen ötö dik al ka lom mal
meg ren de zett ad ven ti gyűj tés ün ne -
pé lyes meg nyi tó ja után a mú ze um
au lá já ban kon cer tet adott a Vic to ria

ka ma ra kó rus, a Szent Ef rém fér fi kar
Sza bó ki Tün de köz re mű kö dé sé vel,
va la mint a kü lön er re az al ka lom ra
össze állt Össz hang kó rus, mely nek so -
ra i ban olyan ne ves elő adó mű vé szek
tűn tek fel, mint Cser Krisz ti án, Haj -
dú Klá ra, Hercz ku Ág nes, Sza ló ki Ági,
Szá vai Vik tó ria, Szir tes Edi na Mó kus
és Szűcs Gab ri el la.

d MTI

Meg kez dő dött a sze re tet.éh ség
ad ven ti ado mány gyűj tés

A Vic to ria ka ma ra kó rus
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b Bu da fo kon ut cát ne vez nek el a
temp lom- és gyü le ke zet épí tő
Pet ro vics Pál em lé ké re. Sza -
bolcs At ti la pol gár mes ter kö zöl -
te, hogy a ma is nagy te kin tély -
nek ör ven dő lel kész ne vét vi se li
majd a ter vek sze rint az evan gé -
li kus temp lom nál ki ala kí tan dó
új ut ca. 

Ag gód va in dul tam a no vem ber 7-i
ün ne pi is ten tisz te let re – a bu da fo ki
evan gé li kus temp lom ba, az ala pí tás
het ven ötö dik év for du ló já ra ké szül -
tem. Öt éve, a het ve ne dik év for du lón
sok írás meg je lent a temp lom ról: ír -
tunk a fel szen te lé sé ről, Raf fay Sán -
dor püs pök 1935-ös ige hir de té sé ről és
az ala pí tók ról. Ér de kes le het-e ma a
het ven öt éves tör té net? – töp reng tem
út köz ben. Aztán el szé gyell tem ma -
gam ag go dal ma im mi att, ami kor be -
lép tem a gyö nyö rű épü let be.

A más kor fog hí jas pad so rok zsú -
fo lá sig meg tel tek, alig kap tam he lyet,
pe dig ide jé ben ér kez tem. Ma is gyü -
le ke ze tet épít te hát az ala pí tó, a né -
hai Pet ro vics Pál lel kész, pe dig már
1946-ban, hat van négy éve meg halt.
Több pad sort meg töl te nek le szár ma -
zot tai, mind annyi an Pe tő fi Sán dor
nem zet sé gé hez tar toz nak, s ve lük
Pe tő fi nyo má ba sze gőd het tem –
mint az em lé ke ze tes te le ví zi ós ve tél -
ke dő ide jén. Fel eme lő volt az is ten -
tisz te let is, de vé gül az azt kö ve tő be -
szél ge té sek sar kall tak írás ra. 

Több hét telt el az óta, s egy re
több ré gi ira tot kap tam Pet ro vics Pál
le szár ma zot ta i tól. Mind messzebb,
egy re tá vo labb rö pí te nek az em lé kek:
idő ben több száz év re vissza, föld raj -
zi lag pe dig a Po zsony kör nyé ki Vág -
új fa lu tól a Csán gó föl dig, Bras só ha -
tár vi dé ké ig hú zó dott az idő uta zás,
amely re a Pet ro vics ro ko nok in dí tot -
tak el. A csa lád fát 1667-ig tud ják
vissza ve zet ni, Vág új fa lun ak kor ka -
pott ne mes sé get a tö rö kök el len vi -
té zül har co ló Pet ro vics Már ton és Já -
nos. Az ő le szár ma zott juk volt Pe tő fi
Sán dor és – mint meg tud tam – Pet -
ro vics Pál is. 

A temp lom ala pí tó nagy ap ja, Pet -
ro vics Já nos Pe tő fi uno ka test vé re
volt. Pál ük uno ká ja, a fa so ri evan gé -
li kus gim ná zi um ban most érett sé gi -
re ké szü lő Bog nár Il di kó Za lán ka ol -
vas ta fel Pet ro vics Pál élet tör té ne tét.
A csa lád fát több ro kon tól is meg kap -
tam, és utóbb kéz be ve het tem a csa -
lá di Bib li át is a kéz írá sos be je gye zé -
sek kel.

Gá lya rab ős – va gon la kás
a me ne kü lés után
A bu da fo ki gyü le ke zet ala pí tó ja a
Bras só vár me gyé hez tar to zó Hosszú -
fa lu ban, az evan gé li kus csán gók nál
kezd te szol gá la tát, fe le sé ge Masz nyik
Er zsé bet, a gá lya rab lel kész, Mas ni -
ci us Tó bi ás le szár ma zott ja. Hét fa lu -
nak ez a ré sze Hosszú fa lu-Fű rész me -
ző né ven is me re tes. Az 1899-ben
fel szen telt temp lo mot fő ként a he lyi
ma gya rok lá to gat ták, s lá to gat ják
ma is. 

Pet ro vics Pál lét re hoz ta a he lyi
Han gya Szö vet ke ze tet és egy ta ka rék -
pénz tárt, az OKH pénz in té ze ti fi ó kot
is. Mind két pénz in té zet nagy ve -
tély tár sa lett a ro mán Al bi na Bank -
nak, amely nél so kan el adó sod tak a
he lyi ma gya rok kö zül. Utóbb épp a
Han gya Szö vet ke zet se gít sé gé vel sza -
ba dul tak meg a ro mán bank tól. Na -
gyon meg is ha ra gud tak emi att Pet -
ro vics Pál ra, s a ro mán ka to nák 1916-
ban, ami kor elő ször tör tek be Er dély -
be, fel gyúj tot ták a pap la kot, el égett

a több ezer kö te tes könyv tár. 1920-
ban az tán ke rü lő úton tu dat ták ve le,
hogy az el sők kö zött ke rül akasz tó -
fá ra. Pet ro vics Pál fe le sé gé vel, öt kis -
gyer mek kel – rokon gyerekeket is vit -
tek magukkal – és két bő rönd del a
ke zé ben me ne kült el a nagy vi lág égés
után. Föl dön fu tók let tek, Bu da pes ten
éve kig va gon ban la kott a csa lád. 

Hét fa lu vi dé kén az ide gen im pé -
ri um, a sok zi va ta ros év ti zed el le né -
re ma is élő csán gó ma gyar evan gé -
li kus gyü le ke ze tet ve zet Kaj csa Lász -
ló lel kész. Őt – mint ki de rült – igaz
ba rát ság és ko ma ság fű zi Fa bi ny Ta -
más evan gé li kus püs pök höz, aki a ju -
bi le u mi is ten tisz te le ten szol gált. Egy -
más gyer me ke it tar tot ták a ke reszt -
víz alá, ez idő tájt lett egy re szé le sebb
a ma gyar–csán gó ke reszt szü lő sé gi
moz ga lom. 

„Ne csak be csül jük, sze res sük is a
temp lo mot – mond ta bu da fo ki ige -
hir de té sé ben Fa bi ny püs pök –, hoz -
zuk el az idő se ket és a ki csi nye ket is,
nem baj, ha fel sír nak.” Ő el ment a
nagy re mény, a for ra da lom ide jén Er -
dély be egy se gély szál lít mánnyal, ott
is mer ke dett meg Kaj csa Lász ló val, aki
az tán Fű rész me ző re ke rült. 

Me ne kü lé se után Pet ro vics Pál
nem so kat tét len ke dett a szám űze -
tés ben, Bu da fok ra ke rült hit ok ta tó -
nak. Ez köz is mer ten ka to li kus vi dék,
de a kör nye ző te le pü lé se ken szór -
vány ban sok evan gé li kus csa lád élt.
Őket fog ta össze: előbb Ke len föld höz
tar toz tak az it te ni evan gé li ku sok,
majd ren ge teg csa lád lá to ga tás után
Pet ro vics Pál lét re hoz ta az ön ál ló Bu -
da fo ki Evan gé li kus Egy ház köz sé get.
Mun kás sá gá ra ma is em lé kez nek,
nem rég egy idős bu da fo ki asszony
me sél te az egyik ro kon nak, hogy Pet -
ro vics Pál tól kap tak ci pő ket a nagy
vál ság ide jén, ad dig me zít láb jár tak. 

1935-ben épült fel a temp lom, a vi -
lág gaz da sá gi vál ság után ez ki sebb
cso dá nak szá mí tott. Bu da fo kon, a lel -
kész csa lád já nál gyó gyult meg egyik
sú lyo san be teg uno ká ja. A nagy pa pa
még het ven éves ko rá ban is buk fen -

cet ve tett előt tük: azt mond ta, ő
jobb tor nász, mint mi – me sél te a
tör té net sze rep lő je, a ma már ti zen -
hat uno ká val büsz kél ke dő nagy ma -
ma, Bog nár Jó zsef né Pet ro vics-Pe tő -
váry Za lán ka.

Pe tő fi em lé ke ze te –
le gen dák és élő va ló ság
Ké zen fek vő a kér dés, hogy mi lyen
mé lyen él Pe tő fi a Pet ro vics–Pe tő -

váry–Bog nár csa lád em lé ke ze té ben.
A Pe tő váry ne vet kény sze rű ség ből
vet te fel fia: a har min cas-negy ve nes
évek ben köz tiszt vi se lő volt, ma gya -
ro sí ta ni kel lett a Pet ro vics ne vet, s a
Pe tő fi ter mé sze te sen vé dett volt.

Kér dez tem a ro kon sá got, hogy
hisz nek-e a bar gu zi ni le gen dá ban.
Bog nár Jó zsef Pál, a temp lom ala pí -

tó déd uno ká ja bi zony sá got sze ret ne:
újabb ame ri kai gén vizs gá lat tal ten ne
pon tot a vi ta vé gé re, de eh hez ren ge -
teg pénz re len ne szük ség. Ő úgy
tud ja, hi te le sek azok a cá ri idő ből
szár ma zó ok má nyok, ame lyek sze rint
a ha di fog lyok kö zött volt egy Alek -
szan der Pet ro vics. Köz be szólt Bog -
nár Jó zsef Pál édes any ja, Za lán ka né -
ni. Ő iro da lom ta nár, ter mé sze te sen
ki tart amel lett, hogy Pe tő fi hő si ha -
lált halt Se ges vá ron. Fia sem ké tel ke -

dik eb ben, de a gén vizs gá lat sze rin -
te vég leg le zár ná a vi tát. 

A le gen dák per sze ma ka csul tart -
ják ma gu kat: van olyan tör té net,
hogy a fog ság ból szök ni pró bá ló Pe -
tő fit Szi bé ri á ban 1856-ban fel akasz -
tot ták, van olyan is, hogy bé ké ben élt
a bar gu zi ni pos tás kis asszonnyal. Ká -
nyá di Sán dor vi szont azt hal lot ta a
he lyi ek től, hogy Se ges vár ról Szé -
kely ke reszt úr ra me ne kült, az tán be -

le halt se be sü lé sé be, s ti tok ban ott te -
met ték el. 

A sok le gen da va ló já ban mind
Pe tő fi gé ni u szá ról ta nús ko dik: csak
iga zi hő sök ről szól hat nak hős tör té -
ne tek. 

A nem zet ség köl tői vé ná ja nem ve -
szett el Se ges vá ron: Pet ro vics Pál
iro dal mi al ko tá sa it, val lá sos ver se it

ma is ki ad ják. No vel lá kat ír a lel kész
egyik ük uno ká ja is, igaz, egy elő re
csak a fi ók nak. 

A Pet ro vics–Pe tő váry csa lád sem
hi á nyoz hat a Pe tő fi-ren dez vé nyek ről.
Idén újabb nem zet sé gi ta lál ko zó lesz
Kecs ke mé ten. A hír ös vá ros ban ta -
valy má jus ban ren dez tek ju bi le u mi
Pe tő fi-kon fe ren ci át, ame lyen ter mé -
sze te sen kép vi sel tet ték ma gu kat a he -
lyi evan gé li ku sok, s per sze a Pet ro -
vics–Hrúz ro ko nok is. Kis Já nos lel -

kész tar tott elő adást az evan gé li kus
egy ház Pe tő fi-do ku men tu ma i ról. Pe -
tő fi – mint is me re tes – di ák éve i ben
a kecs ke mé ti evan gé li kus is ko lá ban
is ta nult.

A le gen dás ka na pé
és a négy ök rös sze kér
A ván dor évek sok vers ih le tő jé vé
vál tak. Pe tő fi 1845-ben Sár szent lő -
rin cen ven dé ges ke dett Ba dics Já nos

evan gé li kus lel kész nél. Ott is mer -
te meg Sass Er zsi két, aki na gyon
meg tet szett a köl tő nek, s akit a
Négy ök rös sze kér cí mű mű vé ben
örö kí tett meg. 

Az iro da lom tör té net ből köz is -
mert a ro mánc, de van egy moz za na -
ta a száz hat van öt év vel ez előt ti eset -
nek, amely ről ke ve sen tud nak. Bu da -
fo kon, a ju bi le u mi is ten tisz te le ten
ütöt te meg a fü le met egy be szél ge tés,
ame lyet Kár pát Emil né a Pet ro vics
csa lád tag ja i val foly ta tott. A hölgy egy
bie der mei er ka na pé ról me sélt, ame -
lyet ma is őriz, s ame lyen – a csa lá -
di em lé ke zet sze rint – 1845-ben Sár -
szent lő rin cen Pe tő fi is ült. 

Ve ro ni ka né ni utóbb kész sé ge sen
fo ga dott min ket ott ho ná ban. A köl -
tő em lé két őr ző bú tor va ló ban gyö -
nyö rű. A szép gar ni tú ra a csa lá di
örök ség ré sze, per sze a kár pit már új.
Ve ro ni ka né ni ma már na gyon saj nál -
ja, hogy nem őr zött meg leg alább egy
da ra bot az iro da lom tör té ne ti hu -
zat ból. Az ere de ti ká vé bar na volt, csí -
kok kal, ró zsa min ták kal. 

Nem csak a bú tort, ha nem egy
szép le gen dát is meg őr zött a Kár pát
csa lád. Száj ról száj ra járt a ro kon ság -
ban a tör té net, mely sze rint Sár -
szent lő rin cen az 1833-ban szü le tett
Fár nek An na is is mer te Pe tő fit. An -
na a ba kony cser nyei evan gé li kus lel -
kész gyer me ke volt, s Pe tő fi lá to ga -
tá sa ide jén ro kon lá to ga tá son volt a
tol nai hely ség ben. Ak kor ti zen két
éves volt, már ol va sott Pe tő fi-ver se -
ket, s ő is sze re tett vol na Sass Er zsi -
ké vel és per sze fő ként a köl tő vel
együtt ma rad ni a ro man ti kus es tén,
sza ladt a sze kér után. A kis lányt
azon ban nem vit ték ma guk kal, bús -
la ko dott is emi att. Utóbb vi gasz ta lás -
ként ka pott egy pár so ros ver set a
köl tő től, s azt ő éle te vé gé ig őriz get -
te. Azt már so sem tud juk meg, mit
írt An nács ká nak Pe tő fi, mert – leg -
alább is így szól a ro man ti kus csa lá -
di le gen da – az 1908-ban el hunyt sár -
szent lő rin ci ta nú val együtt el te met -
ték em lék köny vét is, ben ne a vers sel,
amely akár iro da lom tör té ne ti ér té kű
is le he tett vol na. 

Cso dás ta lál ko zás
a temp lom épí tő em lé ké vel
Pet ro vics Pál két gyü le ke ze tet ho zott
lét re, s két temp lo mot is ne ki kö szön -
het nek az evan gé li ku sok. Nem csak
ál do zat kész szer ve zé sé ről volt hí -
res, ha nem iro dal mi mun kás sá gá ról
is. Egyik hús vé ti pré di ká ci ó ját vé gig
vers ben mond ta el, is te nes ver se it ma
sem fe lej tet ték el. 

Jé zus min de nütt cím mel 1913-ban
je lent meg ver ses kö te te, ame lyet a he -
lyi temp lom fel szen te lé sé nek szá -
za dik év for du ló ján hét fa lu si csán gó
vál lal ko zók tá mo ga tá sá val a Fű rész -
me zei Evan gé li kus Egy ház köz ség
adott ki új ra. A kö tet hez Kaj csa
Lász ló lel kész írt elő szót. 

Pet ro vics Pál 1928-ban Bu da pes -
ten tet te köz zé Zen gő imák, va la mint
Tri a no ni zsol tá rok cím mel újabb
ver ses köny ve it. Leg utóbb épp a ju bi -
le u mi is ten tisz te le ten, Bu da fo kon
hall hat tuk egyik szép ver sét. A le szár -
ma zot tak egyéb ként Hosszú fa lu ban
bi zo nyo sod hat tak meg ar ról, hogy
lel kész ősük iro dal mi és egy ház szer -
ve zői élet mű ve mennyi re élő. Rég óta
ter vez tek utat Hosszú fa lu ba, de épp
ak kor ju tot tak el oda, ami kor nagy
cikk je lent meg Pet ro vics Pál ról a
Bras sói La pok ban. Alig ha le het vé let -
len mind ez. 

Mély te hát a múlt nak kút ja,
Hosszú fa lu ban és Bu da fo kon is so -
kat le het me rí te ni be lő le.

g Wal kó György

A Pe tő fi nem zet ség nyo má ban – Hosszú fa lu tól Bu da fo kig
Gon do la tok a bu da fo ki temp lom ün ne pe után

Bognár Ildikó Zalánka
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b A ne u en dett el sa ui Mis si on Ei -
ne Welt (Egyet len Vi lág Misszi -
ói Köz pont) Tet te ink be szél nek
– sza va ink cse lek sze nek cím -
mel ren dez te meg éves kon fe -
ren ci á ját no vem ber 12–14. kö -
zött, a test vér egy há zak és a he -
lyi egy ház me gyék la i kus, il let -
ve lel kész kép vi se lő i nek rész vé -
te lé vel. A mint egy ki lenc ven
kül dött so rá ban Ma gyar or szá -
got Szir mai Zol tán né, az Evan -
gé li kus Kül misszi ói Egye sü let
tit ká ra, il let ve e so rok író ja
kép vi sel te.

A hét vé gi kon fe ren ci án be pil lan tást
nyer het tek a részt ve vők a vi lág ban fo -
lyó vál to za tos misszi ói-dia kó ni ai
mun ká ba. Né met or szág ban, a ma gas
fo kon sza ko so dott szer ve ze tek egyik
min ta or szá gá ban le het, hogy jo gos a
kon fe ren cia so rán több ször el hang -
zott fel ve tés: misszió-e a dia kó nia, a
vi lág sze gé nyebb tá ja in ez a kér dés
azon ban ne he zen ér tel mez he tő –
amint egy Tan zá ni á ban szol gá ló né -
met misszi o ná ri us meg je gyez te. Jé -
zus gyó gyí tó sza va el vá laszt ha tat lan
gyó gyí tó cse le ke de té től.

Az áhí ta to kon, cso port mun ká ban
a részt ve vők elé ke rü lő bib li ai szaka -
szok több ol dal ról vi lá gí tot ták meg az
alap té mát, így a sze re tet him nusz is.
Ma a ci vi li zált vi lág ban a hang súly a
pro fesszi o na liz mu son és a ha té kony -
sá gon van. 1Kor 13 sze rint azon ban a
hit ál tal mo ti vált dia kó ni ai cse lek vés
alap ja a sze re tet, amely az ad(akoz)ás -
ban és az el fo ga dás ban nyil vá nul
meg. Krisz tus a vi szo nya ink, kap cso -
la ta ink alap ja. A re mény ség, hogy Is -
ten a tö re dé kest tel jes sé te szi, új táv -
la to kat nyit kor lá to zott em be ri le he -
tő sé ge ink nek. 2Kor 9-ben Pál hosszan
fog la ko zik a gyü le ke zet ada ko zá sá val.
Az el ső ke resz té nyek éle té be be pil lan -
tást en ge dő le vél rész let sze rint a jó
cse le ke de tek és a má sik em ber szol -
gá la ta nem csak fon tos is mer te tő je le
a gyü le ke zet nek, ha nem mé lyebb je -
len tést is hor doz. Az ada ko zás erő sí -
tet te a test vé ri kap cso la tot a ko -
rinthu si és a tá vo li Je ru zsá lem ben élő
kö zös ség kö zött. Ve szély ben lett vol -
na a fi a tal egy ház, ha a gyü le ke ze tek
el szi ge telt ség ben él nek, és nem vál -
lal nak fe le lős sé get egy má sért.

A kon fe ren cia leg ér de ke sebb pó -
di um be szél ge té sén egy tan zá ni ai,
egy bra zí li ai és egy pá pua dia kó ni ai
szak em bert kér dez tek a ha zá juk ban
fo lyó mun ká ról. Az ál ta luk fel vá zolt
élet hely ze tek né hol bib li ai idő ket
idéz tek.

A Ba jor Evan gé li kus Egy ház tá mo -
ga tá sá val fenn tar tott tan zá ni ai Buil -
ding a Ca ring Com mu nity („gon dos -
ko dó kö zös sé get épí tünk”) szer ve zet
fi a tal di a kó nu sa el mond ta, hogy a
szü lők a szel le mi fo gya té kos gye re -
ket ott hon be zár va – van úgy, hogy
lánc ra ver ve – tart ják. A dia kó ni ai
mun ká sok nap köz ben fej lesz tő fog -
lal ko zá so kat tar ta nak és el lá tást biz -

to sí ta nak a be teg gye re kek nek. Mos -
hi ban pél dá ul két száz húsz gye re ket
gon doz nak ti zen egy „cent rum ban”. A
cent ru mok szá ma sok nak tű nik, de
a cél az, hogy há rom ki lo mé ter nél ne
kell jen na gyobb utat meg ten ni ük a
csa lá dok nak. Egy-egy he lyen két
gon do zó fog lal ko zik a gye re kek kel.
El i rehe ma Kaya egy há zi mun kás az
ige hir de tés, a dia kó nia és a kö zös ség
hár mas egy sé gét hang sú lyoz ta.

A pá pua Na wi Phi lip el mon dá sa
sze rint ba jor evan gé li kus egy há zi
tá mo ga tás sal gon doz zák a HIV-fer -
tő zött ár vá kat és a szen ve dély be te ge -
ket. Ná luk fo gya té ko sott ho nok nin -
cse nek, a be teg gye re ket és az idő se -
ket a csa lád, il let ve a gyü le ke zet nő -
tag jai ápol ják ott hon. Így vi szont a sé -
rült em be rek szak sze rű fej lesz té se
nincs meg old va.

Lét fon tos sá gú te vé keny sé get fejt ki
az evan gé li kus egy ház ál tal mű köd -
te tett me ző gaz da sá gi pro jekt, a Yang -
pe la Di di man („fa lu la kók mo ti vá lá -
sa”). Ál ta la a – több nyi re fa lu kö zös -
sé gek ben élő – la kos ság alap ve tő
me ző gaz da sá gi és ke res ke del mi is me -
re tek hez jut.

A bra zí li ai San ta Ca tar ina ál lam
Join  vil le vá ro sá ban sem fo lyik dia kó -
ni ai mun ka a szó eu ró pai ér tel mé ben.
Van vi szont a gyü le ke zet nek szo ci á -
lis osz tá lya (fi ze tett al kal ma zot tak -
kal), amely az if jú ság gal és a szen ve -
dély be te gek kel fog lal ko zik. A dia kó -
ni á ra nincs köz pon ti pénz, az anya -
gi for rá so kat – a ba jor se gít sé gen túl
– a gyü le ke zet ma ga te rem ti elő a
terv sze rű en fog lal koz ta tott női ké zi -
mun ka kö rök kel és az időn ként meg -
ren de zett gyü le ke ze ti vá sár ral. A
be folyt összeg ből gyógy szert vesz nek,
tar tós élel mi szer-cso ma go kat ál lí ta -
nak össze, ru ha ne műt vá sá rol nak a
rá szo ru lók nak. A gyü le ke zet asszo -
nyai ké szí tik azt a har minc két da rab -
ból ál ló ba ba ke len gye-cso ma got is,
amellyel a sze gé nyebb kis ma má kat
aján dé koz zák meg. Az ér dek ér vé nye -
sí tésben ha gyo mányosan erős Bra zí -
li á ból ér ke zett Ma u ro Sch walm lel -
kész sze rint a dia kó ni á nak po li ti kai
ve tü le te is van a sze gény ség és a
fenn ál ló, he lyen ként fe u dá lis vi szo -
nyok fel szá mo lá sá ban.

Ma gyar rész ről Szir mai Zol tán né
is mer tet te a ba jor–ma gyar test vér -
egy há zi kap cso la to kat, a kül misszi -
ói egye sü let nek a Mis si on Ei ne Welt -
hez kap cso ló dó ko ráb bi és je len le gi
pro jekt je it és vál la lá sa it. Öröm mel
hal lot tuk Re in hard Han sen Af ri ka-re -
fe rens től, hogy a Kon gói Evan gé li kus
Egy ház nagy ra ér té ke li az egye sü let
fel aján lá sát száz is ko lás gye rek tá mo -
ga tá sá ra. Ez a segítségnyújtás is pél -
da ar ra, ami re Hei ke Grös chel-Pic kel,
a neu en dett el sa ui misszió gyü le ke ze ti
kap cso la to kért fe le lős re fe ren se
szom bat reg ge li áhí ta tá ban így kér -
te az Úr ál dá sát: „Is te nünk, áldj meg
ben nün ket, hogy olyan pa pok le -
gyünk, akik nem csak te li to rok ból ol -
vas sák fel az igét, ha nem akik élet tel
töl tik meg, és je len lé te det ün nep lik.” 

g Szent pé tery Ma ri anne

Tet te ink be szél nek –
sza va ink cse lek sze nek

Misszió és dia kó nia a test vér egy há zi mun ká ban

Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) má so dik fél évi prog -
ram so ro za tá nak té má ja A ke resz tyén egy ház pe re mén: szek ták, szél ső sé -
gek, ki hí vá sok a mai Ma gyar or szá gon. Elő adó: Sza lai And rás, az Apo -
ló gia Ku ta tó köz pont ve ze tő je, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem dok -
to ri is ko lá já nak hall ga tó ja. A ne gye dik al kal mat Mor mon val lás (más szent -
írá sok) cím mel de cem ber 9-én, csü tör tö kön 17 óra kor tart ják az or szá -
gos iro da ut cá ról nyí ló ter mé ben (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). Áhí tat -
tal Za ha ria Jú lia szol gál.

H I R D E T É S

b Ahány ház, annyi szo kás – tart -
ja a mon dás, és ez még az eu ró -
pai né pek Mi ku lás-vá rá sá ra is
igaz. Mert hogy a gye re kek leg -
na gyobb örö mé re a Mi ku lás a
ke resz tény kul tú rá ban élő összes
nép kö ré ben él, hív ják őt akár
Gyed ma róz nak, avagy San ta
Claus nak. 

My ra hí res püs pö ke – aki a Mi ku lás-
ha gyo mány alap ját ké pe zi – Krisz tus
után 245-ben Kis-Ázsi á ban, Pat a ra
vá ro sá ban szü le tett, gaz dag csa lád
gyer me ke ként. Alig kezd te el is ko lá -
it, mi kor szü lő vá ro sá ban nagy jár vány
tört ki, és mint kis gyer mek, ár va ság -
ra ju tott. Ér sek nagy báty já hoz, Pa ta -
ra vá ros ko los to rá ba ke rült, az ő fel -
ügye le te alatt ne vel ke dett, is ko lá i nak
be fe jez té vel pe dig a pa pi hi va tást
vá lasz tot ta. 

270-ben Je ru zsá lem be za rán do -
kolt, vissza fe lé pe dig be tért imád koz -
ni Ana tó lia fő vá ro sá ba, My rá ba, ahol
is püs pök ké vá lasz tot ták. Va gyo nát
az em be rek meg se gí té sé re hasz nál -
ta, éh ín ség ide jén pél dá ul a tel jes egy -
há zi kincs tá rat a nép ét kez te té sé re
for dí tot ta, név nap ja elő es té jén pe dig
– vagy is de cem ber 5-én – rend sze -
re sen meg aján dé koz ta a gye re ke ket.
Ezért My ra la kói idő vel „No el Ba ba -
ként”, vagy is „Aján dé ko zó Apa ként”
kezd ték em le get ni. 

Hosszú, bé kés öreg kort ért meg. A
le gen da sze rint 326-ban an gya lok
vit ték vég ső nyug he lyé re, ahol rög vest
egy tisz ta for rás eredt. Az in nen szer -
te ára dó sze re tet tel kül di a mai gye re -
kek hez utód ját, a Mi ku lást. Leg -
alábbis az ot ta ni le gen da sze rint…

Ma nap ság azon ban a gyer me kek
leg in kább úgy tud ják, hogy a Mi ku -

lás a Lapp föl dön, Kor vat un tu ri ban la -
kik. Ott ta lál ha tó ugyan is egy nyu szi -
fül re ha son lí tó ko pár hegy ol dal. A
fin nek sze rint a Fül-he gyen ke resz -
tül hall gat ja egész éven át, hogy a gye -
re kek jók vol tak-e vagy rosszak. En -
nek a hegy nek a gyom rá ban van a
Mi ku lás já ték ké szí tő ma nu fak tú rá ja
is, ahol a skan di náv nép me sék le gen -
dás alak ja i val, a szor gos ma nók kal ké -
szí ti az aján dé ko kat.

Az an gol szász ál la mok ban úgy
tart ják, hogy a Mi ku lás a ké mé nyen
át ér ke zik, és a kan dal ló hoz ki tett ha -
ris nyák ba te szi az aján dé kot. A gye -
re kek ezt tej jel és sü ti vel há lál ják meg,

me lyet az asz tal ra ké szí te nek ki. En -
nek a szo kás nak az alap ja szin tén
Szent Mik lós püs pök le gen dá ja. Esze -
rint My ra püs pö ke egy al ka lom mal
egy ken dő pénzt sze re tett vol na egy
na gyon sze gény fi a tal lány csa lád já -
nak ad ni. Igen ám, de mi vel hi deg volt
az idő, a ken dőt nem tud ta a csu kott
ab la kon át be dob ni a la kás ba. Fel má -
szott hát a ház te te jé re, és a ken dőt

a ké mé nyen ke resz tül ej tet te be. A
pénz pe dig pont a tűz hely fö lé szá -
rad ni ki tett ha ris nyá ba csú szott. Az
an gol szá szok te hát er re em lé kez -
nek. Csak hogy: ná luk a Mi ku lás de -
cem ber 25-én ér ke zik, rá adá sul
kram pusz nél kül. 

Ez zel szem ben Hol lan di á ban, Bel -
gi um ban és Lu xem burg ban de cem -
ber ha to di kán jön, vagy is ak kor,
ami kor mi hoz zánk is. Oda azon ban
nem szá non, ha nem csó na kon megy,
még pe dig Spa nyol or szág ból. A par -
ton az tán fe hér ló ra száll, és úgy jár -
ja vé gig a Be ne lux ál la mok te le pü lé -
se i nek ut cá it.

A né me tek és az oszt rá kok
pon to san úgy tart ják Mi ku lás
ün ne pét, mint mi, ma gya rok. A
szom szé dos szlo vá kok csak
annyi ban tér nek el a mi szo ká sa -
ink tól, hogy hoz zá juk nem a vir -
gá csot osz tó kram pu szok, ha -
nem a mas ka rák ba öl tö zött –
ha lált űző – ör dö gök men nek. 

Az ír gye re kek zsák kal vár ják a
Mi ku lást, hogy ab ba te gye az
aján dé ko kat. Cse ré be pe dig az
asz tal ra sü te ményt és egy üveg
sört he lyez nek el. 

Szá munk ra a leg ér de ke sebb
ta lán az auszt rál szo kás, hi szen
oda pont a leg me le gebb nyár ban
ér ke zik a „Tél apó”. Auszt rá li á -
ban té len sem na gyon esik a hó
– plá ne nem nyá ron –, így hát a

me se köny vek lap ja in a Mi ku lás szán -
kó he lyett – oly kor ken gu ruk ál tal
hú zott – ko csin köz le ke dik. Te kin -
tet tel azon ban ar ra, hogy a dé li kon -
ti nen sen is a kö dös Alb ion ból ér ke -
zett bri tek hoz tak lét re ál la mot, a Mi -
ku lá sok azért ar ra fe lé is pi ros sü veg -
ben és bun dá ban osz to gat ják aján dé -
ka i kat.

g Je zsó Ákos

Gyedmaróz, Santa Claus és a többiek…

b A Ma gyar Pos ta im már hu -
szon ket te dik al ka lom mal nyi -
tot ta meg ad vent el ső va sár -
nap ján a nagy ka rá cso nyi „sze -
re tet pos tát”. Az ün ne pi prog ra -
mok so rá ban ki emelt sze re pet
ka pott a hely ben fel adott le ve -
lek, ké pes la pok ka rá cso nyi bé -
lyeg zé se. A ka rá cso nyi pos ta
szol gál ta tás – cse kély fel ár el -
le né ben – va la mennyi pos ta he -
lyen igény be ve he tő. Lé nye ge,
hogy az ün ne pi kül de mé nye ket
a pos ta elő ször Nagy ka rá csony
te le pü lés re to váb bít ja, ahol az
ot ta ni „sze re tet pos ta” min den
hé ten más-más gra fi kus le nyo -
mat tal lát ja el őket, így jut tat -
ja el a cím zet tek hez. A no vem -
ber 28. és de cem ber 26. kö -
zött hasz ná la tos nagy ka rá cso -
nyi bé lyeg zők ter vét ez út tal
Ka ra György gra fi kus mű vész
ké szí tet te.

Auszt ri á ban ta lál ha tó egy Ch -
ristkindl ne vű fa lucs ka. Ott 1950
óta üze mel min den év ben ka rá cso -
nyi pos ta; eb ből a fa lu ból – ne vé hez
il lő en – kü lön le ges ka rá cso nyi bé -
lyeg zés sel lát nak el min den ka rá cso -
nyi kül de ményt. 1988 vé gén egy ma -
gyar szár ma zá sú oszt rák ál lam pol -
gár, Tóth Ist ván ja va sol ta, hogy ha -
son ló al kal mi ka rá cso nyi bé lyeg zést
le het ne vé gez ni a Fej ér me gyei Nagy -
ka rá csony pos tá ján is – a te le pü lés

ne vé ből és irá nyí tó szá má ból (2425)
adó dó an.

A Ma gyar Pos ta el fo gad ta a ja vas -
la tot, és 1989 óta lát ja el a Nagy ka rá -
cso nyon ke resz tül kül dött kül de mé -
nye ket al kal mi bé lyeg zés sel. (Idén az
ad ven ti va sár na po kon egyéb ként a

bu da pes ti Mam mut Üz let ház ban
mű kö dő Me se pos tán is fel le het ad -
ni ün ne pi al kal mi bé lyeg zés sel le ve -
le ket, ké pes la po kat.)

Nagy ka rá csony te le pü lé sen – ahol
1992-ben „hi va ta lo san” is Sze re tet -
pos ta ként nyi tot ta meg ka pu it a pos -
ta hi va tal – idő köz ben fel épült a ma -
gyar Mi ku lás há za, il le tő leg a ma gyar
bet le hem is. 

A Ma gyar Pos ta 1994-ben al ko tó -
pá lyá za tot hir de tett ál ta lá nos is ko lá -

sok nak Ter vezz ka rá cso nyi bé lye get!
cím mel. A nyer te sek ju tal ma – a dí -
jak mel lett – nagy ka rá cso nyi tá bo ro -
zás volt a kö vet ke ző esz ten dő ben. Ek -
kor szü le tett meg az öt let: mi ért ne
lak hat na a ma gyar Mi ku lás Nagy ka -
rá csony ban? Így – a nagy ka rá cso nyi

ön kor mány zat és a Ma gyar Mi ku lás
Ala pít vány össze fo gá sá val – egy üre -
sen ál ló épü le tet bé rel tek, ahol 1995-
ben meg nyílt a Mi ku lás-ház. 

2003-ban meg ala kult Nagy ka rá -
csony ban a Mi ku lás fal va Lát vány fa -
lu-üze mel te tő, Ha gyo mány őr ző és
Ter mé szet vé dő Kht. A tár sa ság fel -
ada ta a Mi ku lás-prog ram foly to nos
fej lesz té se és egy me se fa lu, Mi ku lás -
fal va fel épí té se.

d For rás: Ma gyar Pos ta

Ma gyar Mi ku lás
és a nagy ka rá cso nyi sze re tet pos ta

Nagykarácsonyba már advent első vasárnapján megérkezett a Mikulás
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b „Fé lek a gö rö gök től, ha aján dé -
kot hoz nak is” („Ti meo Da na os
et do na fe ren tes”) – kom men tál -
ja La o ko ón a tró jai fa lo vat (Ver -
gi li us: Aene is). „Fé lek a ce le -
bek től, ha jó té kony kod nak is” –
ezt a fé lel me met sze ret ném most
meg osz ta ni ol va só im mal.

Bár azt gon do lom, a ce leb szó ma már
elég gé köz is mert, ta lán még sem fe -
les le ges meg ma gya ráz ni, hi szen én is
csak né hány éve is me rem. 

Ce leb nek ne vez zük azo kat az em -
be re ket, akik rész ben vagy egé szen is -
mert sé gük ből él nek. So kan kö zü -
lük olyan szí né szek, ze né szek, akik a
mes ter ség be li tu dást ese ten ként egé -
szen jól el sa já tí tot ták, de hi ány zik be -
lő lük az az is te ni szik ra, amely től iga -
zi mű vé szek len né nek. 

De van nak olyan ce le bek is, akik -
nek sem mi lyen hasz nál ha tó tu dá suk
nincs. Szá muk ra az is mert ség élet be -
vá gó an fon tos, hi szen anél kül egy ál -
ta lán nem tud ná nak meg él ni, vagy
pe dig messze az alatt az élet szín vo -
nal alatt, ame lyet az is mert ség ré vén
él vez het nek. Is mert sé gü ket a bul vár -
mé dia, a szap pan ope rák, show-mű -
so rok biz to sít ják. Az is mert ség meg -
őr zé se ér de ké ben oly kor gát lás ta la -
nul haj lan dók bár mit meg ten ni (pél -
dá ul bot rá nyos nyil vá nos vi sel ke -
dés, ma gán éle tük ki te re ge té se), de
„ja vuk ra vá lik” az is, ha bör tön be ke -
rül nek, bal ese tet okoz nak, fe le lőt len,
sok ko ló nyi lat ko za to kat tesz nek, stb.

A ce le bek el sza po ro dá sá nak kér -
dé se már rég óta fog lal koz tat,
hosszabb „ta nul mányt” is ír tam ró -
luk, amely meg is je lent egy há zunk
hon lap ján több mint egy év vel ez előtt
a pub li cisz ti kák kö zött A csil la gok bi -
ro dal ma cím mel. An nak, hogy most
vissza tér tem a té má hoz, az az oka,
hogy ag gód va fi gye lem: egy re gyak -
rab ban tűn nek fel ce le bek az egy há -
zak – töb bek kö zött a mi egy há zunk
– há za tá ján is: kon cer te ket (ese ten -
ként jó té kony sá gi kon cer te ket) ren -
dez nek temp lo ma ink ban, egy há zi
fó ru mok ra hív ják őket be szél ge tés -
re, ké pek je len nek meg ró luk az egy -

há zi mé di á ban. Úgy tű nik, hogy akik
meg hív ják, fel ké rik őket, vagy a
temp lo mot át en ge dik ne kik, gya -
nút la nul és na i van csak a kö ze li lát -
szó la gos po zi tí vu mot lát ják – meg -
te lik a temp lom vagy a gyü le ke ze ti te -
rem –, és nem lát ják a kö vet kez mé -
nyek ben rej lő ve szélyt. Er re sze ret -
ném most fel hív ni a fi gyel met.

Ha va la ki el fo gult ság gal vá dol na,
azt mon da nám, hogy iga za van: va -
ló ban el fo gult va gyok a ce le bek kel
szem ben, de el fo gult sá gom La o ko -
ón el fo gult sá gá hoz ha son ló an fé le -
lem mel te li el fo gult ság. Azt kell

ugyan is ész re ven nünk, hogy a ce le -
bek ha mis pró fé ták, az iga zi pró fé -
ták el len sé gei. Az iga zi pró fé ták Is -
ten ügyé nek szó szó lói, az is te ni aka -
rat meg va ló su lá sá nak esz kö zei. A ha -
mis pró fé ták ez zel szem ben a mam -
mon szol gái, a mam mon meg szál lot -
tai még ak kor is, ha ezt tit kol ni
igye kez nek.

A ha mis pró fé ta ság egy részt ab ban
mu tat ko zik meg, hogy a ce le bek el -
ve szik a meg szó la lás le he tő sé gét az
iga zi pró fé ták, iga zi mű vé szek elől:
sok kal könnyeb ben jut nak fel lé pé si
le he tő ség hez, pá lyá za to kon tá mo ga -
tás hoz, könnyeb ben sze rez nek ma -
guk nak szpon zo ro kat, könnyen kap -

nak nyil vá nos sá got. Más részt ha
szó hoz jut nak, za va ros esz mé ket,
ha mis igé ket hir det nek: a mam mon
igé it. Mon da ta ik bul vár ízű ek még ak -
kor is, ha ko moly dol gok ról szól nak.

Azt ja va so lom te hát, hogy tart suk
tá vol ma gun kat a ce le bek től, ne se -
gít sük őket ab ban, hogy egy há za ink -
ban szó hoz jus sa nak! Ne tá mo gas suk
őket is mert sé gük nö ve lé sé ben! Ne
hív juk őket egy há zi sze rep lés re, ha
pe dig ők je lent kez nek, bát ran mond -
junk ne met!

Ér de kes kér dés, hogy mit te gyünk,
ha egy ce leb jó té kony sá gi hang ver -
seny meg ren de zé se cél já ból ké ri el
temp lo mun kat. Ne héz ilyen kor ne -
met mon da ni, hi szen or szág-vi lág
előtt lát szik, hogy jót akar: is mert sé -
gét ki hasz nál va meg nyit ja a kö zön -
ség pénz tár cá ját, és so ka kon se gít ve -
le. Csak hogy a ce leb ezt több nyi re
úgy is meg te het né, hogy nem temp -
lo munk ban ren dez né a kon cer tet, ha -
nem hang ver seny te rem ben, sport -
csar nok ban vagy sza bad té ren. Így a
rá szo ru lók ugyan úgy hoz zá jut hat ná -
nak a se gély hez! 

Mi ért fon tos a ce leb szá má ra a
temp lom? (Ne fe lejt sük el, hogy a ce -
leb szá má ra élet be vá gó an fon tos is -
mert sé gé nek a fenn tar tá sa, szé le sí té -
se, hi szen eb ből él!) Ha temp lom ban
tart hat kon cer tet, ez azt je len ti, hogy
az egy ház el fo gad ja, nagy ra ér té ke li –
ez zel olyan hí vek is, akik ad dig eset -
leg ke rül ték, faj sú lyuk nak meg fe le lő -
en ke zel ték a nyi lat ko za ta it, nem fi -
gyel tek oda a te vé keny sé gé re, ezen -
túl oda fog nak fi gyel ni rá, sze mük ben
fel ér té ke lő dik: „Hi szen ez az az em -
ber, aki a múlt kor a mi temp lo -
munk ban lé pett fel!” A ce leb ál tal el -
mon dott „gon do la tok” így mint egy
egyen ran gú vá vál nak a Bib lia igé i vel,
de leg alább is a lel ké szek ige hir de té -
se i vel. „A po kol ba ve ze tő út jó szán -
dék kal van ki kö vez ve…” 

Ren dez zünk in kább ma gunk jó té -
kony sá gi hang ver se nye ket a baj ba ju -
tot tak meg se gí té sé re, ak kor leg alább
ar ra is oda fi gyel he tünk, hogy a kon -
cert mű so ra temp lom ba il lő le gyen,
ami a ce le bek mű so rá ról nem min -
dig mond ha tó el!

Kü lö nö sen is fél tem tő lük a fi a tal -

sá got, amely kel lő ta pasz ta lat hí ján
még nem tud ja „he lyé re ten ni” a ce -
le bet, és fél re ve ze tő be fo lyá sa alá
ke rül , ha mis ér té kek bű vö le té be.

Ta lán nem fe les le ges fel so rol ni a
ce le bek né hány árul ko dó vo ná sát,
hogy ide jé ben fel is mer hes sük őket:

1. Ha va la ki nek a te vé keny sé gé ről
töb bet ír nak a bul vár la pok, mint a
szak fo lyó ira tok, ak kor ál ta lá ban ce -
leb bel van dol gunk.

2. Ha va la ki nek job ban is mer jük a
ma gán éle tét, mint mű vé szi te vé -
keny sé gét, ak kor ál ta lá ban ce leb bel
van dol gunk.

3. Ha va la ki nek a pla kát ján az
arc ké pe dí sze leg, mű so ra vi szont
alig ol vas ha tó an van fel tün tet ve, ak -
kor ál ta lá ban ce leb bel van dol gunk.

4. Ha va la ki egy is mert ce leb mű -
so rá ban tű nik fel a mé di á ban, ak kor
ál ta lá ban ő ma ga is ce leb (a ce le bek
gyak ran tá mo gat ják egy mást).

A ce leb nek nincs he lye az egy ház -
ban? Er re a kér dés re rö vi den úgy vá -
la szol ha tunk, hogy de igen, van (hi -
szen ki nek ne len ne?), de csak úgy,
mint egy bá rány nak a töb bi egyen -
ran gú bá rány kö zött: ige hall ga tó -
ként, nem pe dig „ige hir de tő ként”,
út ke re ső ként és nem út mu ta tó ként,
esen dő test vé rünk ként és sem mi kép -
pen sem mér ték adó, vé le mény for má -
ló „szak em ber ként”. Csak hogy ha
ezt a vá laszt ki csit kö ze lebb ről meg -
vizs gál juk, könnyen rá jö he tünk, hogy
ez pon to san azt je len ti: a ce leb nek
csak ak kor van he lye az egy ház ban,
ha ce leb vol tát fel ad ta, az az ce leb ként
nincs he lye. 

Ha ki csit be le gon do lunk, ak kor ez
ter mé sze tes, hi szen ce leb nek len ni
bű nös ál la pot: több anya gi és er kölcsi
el is me rést el fo gad ni, mint amennyit
meg ér dem lünk, nem tisz tes sé ges.
Gát lás ta la nul küz de ni az is mert sé gért
nem be csü le tes do log. Bóv lit árul ni
va ló di ér ték nek fel tün tet ve – csa lás,
ha zug ság. Már pe dig ha az Úr elé ké -
szü lünk, ak kor elő ször meg kell bán -
nunk bű ne in ket. Ezt kell ten nie a ce -
leb nek is. Vi gyáz zunk, ne hogy fél re -
ér tel me zett, túl zott to le ran ci ánk kal
bajt csi nál junk, és far kast en ged -
jünk a bá rá nyok kö zé!

g He ré nyi Ist ván

„Fé lek a gö rö gök től, ha aján dé kot hoz nak is”
– avagy ce le bek az egy há zak kö rül

„Bib li ai rög tön zé sek, avagy a Bib lia
szub jek tív szem mel” – ol vas ha tó az
egy mon da tos össze fog la ló ön ma guk -
ról a 2000-ben ala kult in ter ak tív, rög -
tön ző ama tőr szín ház hon lap ján. A kö -
zös ség ala pí tó ja dr. Potz ner Irén – jo -
gi és pszi cho pe da gó gu si vég zett ség gel
is ren del ke ző – pszi cho drá ma-ve ze tő
és bib li o drá ma-ki kép ző, szu per vi z or. 

A Meglepetés Színház tár su lata
el ső sor ban a Szent írás tör té ne te it je -
le ní ti meg a né zők se gít sé gé vel. Elő -
adá sa i kon a kö zön ség vá laszt hat ja ki,
mely ese ményt sze ret né lát ni a szín -
pa don. A né zők el mond hat ják ké ré -
se i ket, kér dé se i ket, mi több, meg kér -
he tik – a ma guk vá lasz tot ta – sze -
rep lő ket, hogy je le nít sék meg a bib -

li ai tör té net sze rep lő i nek elő- és
utó éle tét, aho gyan ők él nék meg az
adott ese ményt, vagy aho gyan azt a
Bib lia su gall ja. A tár su lat ép pen
ját szó tag jai ma guk oszt ják szét a
mel lék sze re pe ket, vá laszt ják ki jel -
me ze i ket, és be szé lik meg az alap -
hely ze tet. Mi vel nincs kö tött szö veg
sem, na gyon sok a já té kot be fo lyá -
so ló vál to zó té nye ző – nincs te hát
két egy for ma elő adás.

A je len leg hu szon öt fős tár su lat
tag ja i nak so rá ban alig van kép zett szí -
nész – több sé gük ben pe da gó gus
vagy pszi cho ló gus vég zett sé gű ek,
de akad kö zöt tük pél dá ul teo ló gus,
mű sze rész és egész ség ügyi dol go zó
is. Egy kö zös ben nük: mind annyi uk
éle té ben fon tos sze re pet ját szik a
Bib lia.

Az oly kor vi lá gi drá mák egyes je -
le ne te it is imp ro vi za tív mó don elő -
adó szín tár su lat idén ün nep li fenn -
ál lá sá nak ti ze dik év for du ló ját. A ju -
bi le u mi rend ha gyó elő adás ra ad vent
el ső va sár nap ján ke rült sor az óbu -
dai Szent Jó zsef Ház szín ház ter mé -

ben. Az el ső fel vo nás ban a kö zön ség
há rom drá ma – Szo phok lész: Oi di -
pusz ki rály, Mo lière: Tar tuf fe és Hel -
tai Je nő: A né ma le ven te – egyes epi -
zód ja it lát hat ta, míg a szü net után
sza ba don kér he tett a bib li ai tör té ne -
tek kö zül. Így ele ve ne dett meg az Új -
szö vet ség ből a ta nít vá nyok el hí vá sa,
a ta len tu mok pél dá za ta, Lá zár fel tá -

masz tá sa, va la mint a kez de te ket idé -
ző te rem tés tör té net, il let ve Sa la mon
bölcs íté le te.

g – bo dazs – 

A Meg le pe tés Szín ház zal bő veb ben a
Cre do evan gé li kus fo lyó irat 2010/3–
4. szá ma fog lal ko zik majd.

Bib li ai tör té ne tek – úgy, aho gyan a né zők ké rik
Tíz éves a Meg le pe tés Szín ház

Har mad szor ren dez nek or szá gos bib -
lia ver senyt a bör tö nök ben a fog va tar -
tot tak nak ad vent má so dik va sár nap -
ján, de cem ber 5-én – kö zöl te a Ma -
gyar Test vé ri Bör tön tár sa ság a Ma -
gyar Táv ira ti Iro dá val. Mint ír ták, a
Bör tön lel ké szek Ma gyar or szá gi Szer -
ve ze te és a Ma gyar Test vé ri Bör tön -
tár sa ság kö zös prog ram já ra idén a
ver seny zők nek Má té evan gé li u má ból
és a Zsol tá rok köny vé nek el ső hu szon -
öt zsol tá rá ból kell fel ké szül ni ük.

Az öt leg jobb ered ményt el érő
ver seny ző ju ta lom ban ré sze sül min -
den in té zet ben, a bün te tés-vég re haj -
tás or szá gos pa rancs no ká nak en ge -
dé lye alap ján. Ez le het di csé ret, be -
szé lő, cso mag vagy el tá vo zás.

A ra bok nak elő ször 2008-ban, a
Bib lia évé ben ren dez tek bib lia ver -
senyt. Ak kor hu szon öt bün te tő in té -
zet mint egy hat száz fog va tar tott ja
mé ret te meg ma gát, ta valy pe dig
hu szon nyolc bör tön mint egy ki lenc -
száz la kó ja vett részt a prog ra mon.

A szer ve zők szán dé ka, hogy az
idén még töb ben le gye nek, hogy „az
evan gé li um ta nul má nyo zá sa so rán –
az ad ven ti vá ra ko zás ban – va ló ban
meg is mer jék Jé zus Krisz tus éle tét, ta -
ní tá sát, új em bert for má ló ere jét”.

d MTI

Bib lia ver seny –
bör tö nök ben
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…Mo lière: Tartuffe

Képek a jubileumi előadásból: Jézus elhívja Pétert és Andrást…
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b Akár egy Lu ther-ka bát, egy kém cső
vagy egy nap táv cső is le het ne a kép -
ze let be li cí me rén. Fel me női kö zött
csán gó és fel vi dé ki – ig lói – ma gyar
is van, Ma gyar or szág ra pe dig dél ke -
le ti or szág ha tá runk ro má ni ai ol da -
lá ról, Nagy lak ról ér ke zett. Ha be szél -
ge tés köz ben ve le vagy a csa lád já val
kap cso la tos té ma ke rül szó ba, biz to -
sak le he tünk ben ne, hogy per ce ken
be lül va la mi kü lön le ges ség fog ki de -
rül ni. Né há nyat ezek kö zül ol va só -
ink kal is meg osz tunk – is mer ked je -
nek meg Mol nár Iván evan gé li kus
lel késszel!

– Bát ran mond hat juk: az ön csa lád já -
nak az éle té be igen ala po san be le szólt a
20. szá za di tör té ne lem.

– Déd apám, Mol nár Gé za a Fel vi dé ken
vas utas ként dol go zott. A tri a no ni szer ző -
dés meg kö té se után össze cso ma gol ta
min de nét, fog ta a csa lád ját, és át te le pült
Bu da pest re: azt mond ta, hogy ő ed dig a
ma gyar vas utat szol gál ta, ezután is azt
akar ja.

Nagy pa pa, Mol nár Re zső fel vi dé ki
evan gé li kus nép is ko lá ba járt – még min -
dig meg van az 1885-ös kel te zé sű bi zo nyít -
vá nya –, evan gé li kus lel kész lett, és har -
minc há rom évig, 1949-től 1982-ig szol gált
a nagy la ki szlo vák aj kú evan gé li kus gyü -
le ke zet ben. Ez nem csak a leg na gyobb
szlo vák gyü le ke zet Romániában a mai na -
pig, ha nem a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu -
the rá nus Egy ház szlo vák nyel vű egy ház -
me gyé jé nek es pe re si szék he lye is. 

– Az ön édes ap ja azon ban nem foly tat -
ta a lel ké szi ha gyo má nyo kat.

– Ne ki más élet kö rül mé nyek adat tak.
Ugyan lel kész sze re tett vol na len ni, de ak -
kor még azt sem tud ta, hol fog érett sé giz -
ni. Pap gye rek ként a ro má ni ai kom mu nis -
ta re zsim től nem so kat vár ha tott a to -
vább ta nu lást il le tő en, így ti zen hat éve sen
Po zsony ba ment, szin te me ne kült. Disszi -
dens ként Cseh szlo vá ki á ban a meg él he té -
sé ért küz dött. Az ál lam pol gár sá ga pe dig
kü lön tör té net – pél dá ul két évig le ve let
sem vált ha tott a szü le i vel; egy szer tud tak
üzen ni egy más nak a vá lo ga tott jég ko rong -
csa pa ton ke resz tül. 1952-ben érett sé gi zett
a ta ní tó kép ző ben, majd tör té ne lem–
szlo vák iro da lom sza kon ta nult to vább
szin tén Po zsony ban. 

Ta nár ként az ok ta tás mel lett az ál ta lá -
nos is ko la és gim ná zi um va la mennyi év -
fo lya ma szá má ra meg ír ta a szlo vák iro da -
lom és nyelv tan tan köny vet – de ezt
már Ro má ni á ba vissza tér ve. A kor ra jel -
lem ző en ter mé sze te sen egy má sik szer -
ző ne ve is fel van tün tet ve raj tuk, mert azt
még sem le he tett, hogy egy pár ton kí vü li
egye dül ír jon tan köny vet…

– Ön ta nár ként kezd te a pá lyá ját,
majd evan gé li kus lel kész lett, most pe dig
ez zel pár hu za mo san az Eöt vös Lo ránd
Tu do mány egye tem Csil la gá sza ti Tan -
szé ké nek PhD-hall ga tó ja, a fi zi kai dok to -
ri is ko la ré szecs ke fi zi ka és csil la gá szat
prog ram já ban vég zi ta nul má nya it. Hogy
is ala kult mind ez?

– Ere de ti leg a ko lozs vá ri egye te men vé -
gez tem fi zi ka–ké mia sza kon. Ne gyed éves
vol tam még, ami kor úgy dön töt tem, teo -
ló gi á ra je lent ke zem, de azért be csü let ből
– meg per sze a szü le im biz ta tá sá ra is –
be fe jez tem az egye te met, hi szen már
csak egy év volt hát ra. Ké sőbb fél ál lás ban
éve kig ta ní tot tam is eze ket a tár gya kat.
Azon ban hi á ba vet tek fel teo ló gus hall ga -
tó nak, előbb tel je sí te nem kel lett a kö te -
le ző sor ka to nai szol gá la tot.

– Ma gyar ként nem le he tett egy sze rű a
ro má ni ai had se reg ben…

– In kább azt mon da nám, ér de kes volt.
Már az is ko lá ban is az egyet len ma gyar
vol tam egy szlo vák osz tály ban Ro má ni -

á ban. Itt nem csak szlo vá kul ta nul tam
meg, ha nem ro má nul is. Na gyon szi go -
rú volt a ro mán ta ná runk – job ban is sze -
re pel tünk az érett sé gin, mint a pár hu za -
mos ro mán ta go za tos osz tály…

Sor ka to na ként az egyet len ma gyar
vol tam a Vas ka pu kör nyé ki ha tár őr ség -
nél. Mi vel jól tud tam ro má nul, nem is
akar ták el hin ni, hogy nem az anya nyel -
vem. Sőt volt olyan egye te met vég zett,

ma te ma ti ka sza kos tár sam, aki meg -
kér dez te, hogy mi ért ma gya rul írok ha -
za, ér tik azt egy ál ta lán ott hon? Azt hit -
te, csak hob bi ból ta nul tam meg ezt a
nyel vet, és a csa lád tag ja im nak szó tár ból
kell ki ke res ni ük a sza va kat, hogy meg -
ért sék, amit ír tam.

– És tény leg, ha az is ko lá ban szlo vá kul
folyt az ok ta tás, ki ta ní tot ta meg ma gya -
rul ír ni-ol vas ni?

– Édes anyám. Ott hon csak ma gya rul
be szél tünk, és jó volt, hogy a ha tár men ti
Nagy la kon tud tuk fog ni a Ma gyar Te le -
ví zió egyes csa tor ná ját. Ami kor pe dig ké -
sőbb anyám ész re vet te, hogy el kezd tem
tör ni a nyel vet – az is ko la ha tá sá ra –, ak -
kor na gyon so kat ol vas ta tott ve lem. Tud -
ta, hogy ér de kel nek az in di á nos köny vek,
ezért jó pá rat be szer zett be lő lük szá -
mom ra.

– Töb bek kö zött az idén má jus 22-i du -
na föld vá ri be ik ta tá sá ra egy be gyűl tek is
iga zol hat ták, hogy az óta is na gyon so kat
ol vas. Va ló szí nű leg nem vé let le nül lett har -
ma dik he lye zett az or szá gos tu do má nyos
di ák kö ri kon fe ren ci án val lás tu do mány ból
2001-ben.

– A teo ló gi ai ta nul má nya im har mad -
évét már Bu da pes ten kezd tem meg, és a
rá kö vet ke ző év ben volt ez a ver seny.

– Eb ből az ol va sás sze re tet ből és a tu -
do má nyok irán ti ér dek lő dés ből ala kult ki
az Evan gé li kus es ték Du na föld vá ron cí -
mű ren dez vény so ro zat is?

– Hát igen. 2003-ban, fris sen vég zett
lel kész ként Har ma ti Bé la püs pök úr kül -
dött ki a du na föld vá ri gyü le ke zet be. En -
nek a ma rok nyi kö zös ség nek – most
negy ven ket ten fi zet nek egy ház adót –
1980 óta hu szon há rom évig nem is volt
hely ben la kó lel ké sze. Sze ret tem vol na le -
he tő sé get te rem te ni ar ra, hogy az ér dek -
lő dők hely ben ta lál koz has sa nak ne ves
ér tel mi sé gi ek kel, a leg kü lön fé lébb szak -
te rü le tek ki emel ke dő kép vi se lő i vel, meg -
hall gat has sák az elő adá su kat, majd kö tet -
le nül be szél get hes se nek az elő adók kal. S
mi vel eze ket az al kal ma kat nem csak a
gyü le ke zet tag ja i nak hir det jük, ha nem a
vá ros ban is ki pla ká tol juk, jó misszi ói al -
ka lom nak is gon do lom az es té in ket.

– Em lí te ne né hány ne vet, akik a hat év
alatt meg for dul tak már a du na föld vá ri
temp lom ban?

– A kez de tek től vissza té rő ven dé günk
Grand pier re At ti la csil la gász, de el fo -
gad ta már meg hí vá sun kat Raj Ta más fő -
rab bi, Jan ko vics Mar cell mű ve lő dés tör té -
nész, Jó kai An na író, Papp La jos szív se -
bész, Rá kász Ger gely or go na mű vész,

Tolcs vay Bé la ze nész, Po no ri Thew rewk
Au rél csil la gász vagy Hor váth Vik tor ku -
ta tó or vos is. Leg utóbb, no vem ber 13-án
Csó kay And rás ideg se bész tar tott elő adást
Bá tor ság a bol dog ság hoz cím mel. Nem is
tu dom az összes ne vet fel so rol ni, de nem
is sze ret nék meg bán ta ni sen kit az zal,
hogy vé let le nül ki ha gyom a fel so ro lás ból. 

– Ugye Grand pier re At ti la nem vé let -
le nül for dult már meg több ször is Du na -
föld vá ron?

– Ha már így rá kér de zett, ak kor be val -
lom, va ló ban nem. Ő a té ma ve ze tőm a
dok to ri is ko lá ban.

– Ké rem, ne sze rény ked jen, hi szen nem
kis do log, ami be há rom év vel ez előtt be le -
vág ta a fej szé jét. Itt van előt tem a „pus ka”
– e nél kül nem is tud nám el mon da ni a ku -
ta tá si te rü le té nek a cí mét: A Nap-mag
mag ne to-hid ro di na mi kai le írá sa Chand -
ra sek har-egyen le tek alap ján. Nem kí ván -
ha tom, hogy e he lyütt bő veb ben fejt se ki,
mit is ta kar ez va ló já ban, de azért né hány
mon dat ban össze le het fog lal ni a té mát?

– A Föld től száz öt ven mil lió ki lo mé ter
tá vol ság ban ra gyog a csil la gá sza ti erők
szá munk ra leg főbb meg tes te sí tő je, a Nap,
amely föl di lé tünk nek is nél kü löz he tet len
meg ha tá ro zó ja. A fő leg hid ro gén ből és
hé li um ból ál ló, plaz ma ál la po tú csil lag
tö me ge a Föld tö me gé nek egy mil li ó szo -
ro sa. A kö ze pé ben, vagy is a Nap-mag ban,
ti zen öt mil lió fo kos hő mér sék le ten hi -
he tet len ener gi ák ter me lőd nek. A plaz -
ma ál la pot rend kí vül ér zé ke nyen re a gál a
mag ban ki ala ku ló min den ap ró elekt ro -
mos, mág ne ses, gra vi tá ci ós vagy for gás -
be li vál to zás ra. Ezek vi szont kü lön fé le ha -
tá so kat vál ta nak ki, pél dá ul be fo lyá sol hat -
ják a Nap su gár zá sá nak az ere jét. Le het -
sé ges, hogy a jég kor sza kok ki ala ku lá sa is
ezen okok ra ve zet he tő vissza.

Té ma ve ze tőm, Grand pier re At ti la
mun ká ja nyo mán né hány év vel ez előtt lét -
re jött egy olyan el mé let, amely alap ján a
Nap-mag ban ural ko dó vi szo nyok szá mí -
tá sok kal nyo mon kö vet he tők. Rend kí vül
örü lök, hogy ma gam is részt ve he tek e ku -
ta tás ban, amely nem zet kö zi szin ten is
nagy ér dek lő dést vált ki.

– S hogy vissza tér jünk a föl di sík ra: a
du na föld vá ri lel ké szi szol gá la t sok szor
olyan ki hí vást je lent het, mint egy csil la -
got ku tat ni…

– A tíz ez res vá ros la kos sá gá nak majd -
nem ki lenc ven nyolc szá za lé ka ka to li kus.
A ma rok nyi evan gé li kus gyü le ke zet a
tag ja i nak kép zett sé gét és élet ko rát te kint -
ve igen össze tett, és há la Is ten nek, van -
nak fi a tal ja ink is. Én azt val lom, hogy az
em be ri prob lé mák min den hol ugyan -
azok, a lel kész nek pe dig fel kell nő nie a
fel adat hoz, eh hez pe dig fon tos, hogy na -
pon ta él je meg Jé zus ve ze té sét.

– Mi az, ami Mol nár Iván lel kész urat
ma nap ság fog lal koz tat ja?

– Ad vent idő sza ka van, amely egy ki -
csit a mö göt tünk ál ló év össze ge zé sé re is
in dít. Sok örö mért – gye rek tá bo rért, er -
dé lyi ki rán du lá sért és egyéb gyü le ke ze ti
al kal ma kért – ad ha tunk há lát itt, Du na -
föld vá ron, de meg kö szön het jük az épü -
le te in ken el vég zett fel újí tá si mun ká kat is.
Ad vent azon ban az őszin te szám adás ra
is int; em lé kez tet, mit mu lasz tot tunk el,
mit le he tett vol na más képp csi nál ni.

De cem ber 9-én, csü tör tö kön 17 óra kor
tart juk a du na föld vá ri es ték leg kö ze leb -
bi al kal mát, ame lyen Ha la si Lász ló har -
tai lel kész oszt ja meg gon do la ta it az ad -
vent ről. Ja nu ár 20-án pe dig prof. dr. Ba -
lázs La jos, az Aka dé mia Kon koly-The ge
Mik lós Csil la gá sza ti Ku ta tó in té ze té nek
nyu gal ma zott igaz ga tó ja jön kö zénk a Vi -
lág egye tem, élet, ér te lem cí mű elő adá sá -
val. S ha már a jö vő esz ten dő nél tar tunk,
fel te he tő en ta vasszal lesz a szlo vák nyel -
vű lel kész vizs gám Po zsony ban, amely re
nagy lel ke se dés sel ké szü lök.

g Bo da Zsu zsa

LEL K É SZ P ORT RÉ

Is tent hir det ve – a Na pot ku tat va
Be szél ge tés Mol nár Iván du na föld vá ri lel késszel
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A ma gyar tu do má nyosság
meg ala pí tói a 18. szá zad má -
so dik fe lé től mű velt pro tes táns
lel ké szek, tu dós je zsu i ták és
szor gos arisz tok ra ták vol tak.
1948 után a teo ló gu sok és lel -
ké szek nagy ré sze ki re kesz te -
tett a tu do má nyos élet ből.

Így az egy há zi tu do má nyos -
ság eman ci pá lá sát is je len ti,
hogy a rend szer vál tás után
több mint húsz év vel dr. Csep -
re gi Zol tán egye te mi ta nár,

az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem Egy ház tör té ne ti Tan -
szé ké nek ve ze tő je aka dé mi ai
dok to ri cí met kap ha tott. Az
aka dé mia dok to rai tu do mány -
te rü le tük elit jét al kot ják.

Csep re gi pro fesszor no -
vem ber 22-i aka dé mi ai dok to -
ri vé dé se egy szi go rú tu do má -
nyos el já rás nyil vá nos ság szá -
má ra is nyi tott ese mé nye volt.
Jó volt lát ni, hogy a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia ki -
seb bik ta nács ter mét a tu dós -
tár sak mel lett egy há zunk tag -
jai töl töt ték meg: gyü le ke ze ti
ta gok, teo ló gus hall ga tók, lel -
kész- és ta nár kol lé gák, a gyűj -
te mé nyek mun ka tár sai, püs -
pö kök. 

A dok to ri vé dé sek több fé le
le het sé ges for ga tó köny vé ből a
leg elő nyö sebb va ló sult meg: a
ki je lölt bí rá lók ala pos mun kát
vé gez tek, a di csé re tek és a bí -
rá la tok mel lett to vább gon dol -
ták a dol go zat ál lí tá sa it, így
meg kez dőd he tett a még nem

is pub li kált tu do má nyos mun -
ka ered mé nye i nek meg vi ta tá -
sa, hasz no sí tá sa. 

Csep re gi Zol tán A re for -
má ció nyel ve: a ma gyar or szá -
gi re for má ció el ső ne gyed szá -
za dá nak vizs gá la ta alap ján
cím mel be nyúj tott dok to ri ér -
te ke zé se a ha zai re for má ció el -
ső év ti ze de i nek tör té ne tét tet -
te vizs gá la ta tár gyá vá. Úgy
vél het nénk, hogy a for rá sok
hi á nya mi att újat már nem igen

tud ha tunk meg
er ről a kor szak -
ról. Csep re gi Zol -
tán disszer tá ci ó -
ja bi zo nyí tot ta,
hogy ez nem így
van: is me ret len
for rá sok fel tá rá -
sá val, a meg lé vő
for rá sok nyel vi
elem zé sé vel, a
nem zet kö zi szak -
iro da lom ered mé -
nye i nek fel hasz -
ná lá sá val és ha zai
vi szo nya ink ra va -
ló át ül te té sé vel al -
ko tott újat. 

Nyelv hasz ná la -
tuk elem zé sé vel
nagy biz ton ság gal
meg ál la pí tot ta,
hogy az egyes re -
for má to rok a re -

for má ció mely irány za tá hoz
so rol ha tók. Tisz táz ta a vá ro si
re for má ció sze re pét, ed dig ke -
vés sé is mert re for má to ra ink
élet út ját, a Ma gyar or szág gal
szom szé dos te rü le tek kel (Szi -
lé zia, Cseh or szág, Mor va or -
szág) va ló szo ros és köl csö nös
kap cso la tát. Egyik bí rá ló já nak
a vé le mé nye sze rint ér te ke -
zé se a ha zai re for má ció ku ta -
tá sát egye ne sen új ala pok ra
he lyez he ti. En nek ter mé sze te -
sen az az egyik fel té te le, hogy
a disszer tá ci ót mi előbb ki ad ják
könyv alak ban. 

Az ülés evan gé li kus részt -
ve vő it büsz ke ség gel tölt het -
te el, hogy a bi zott ság ma xi -
má lis pont szám mal ér té kel -
te Csep re gi Zol tán mun ká ját.
Ta lán még fon to sabb volt,
hogy a majd nem há rom órán
át tar tó vi ta so rán sok min -
dent meg tud hat tunk elő de -
ink hi té ről és egy há zunk gyö -
ke re i ről. 

g Ker tész Bo tond

Ma da rat tol lá ról,
re for má tort nyel vé ről

Csep re gi Zol tán meg véd te
aka dé mi ai dok to ri ér te ke zé sét

Or go na hang ver se nyek a bé kás me gye ri
evan gé li kus temp lom ban
Az imp ro vi zá ció mes te rei III.
2010 őszén–te lén há rom or go na es tet szer ve zünk, me lyen
há rom ki vá ló, nem zet kö zi leg is el is mert ma gyar or go na mű -
vész mu tat ko zik be el ső al ka lom mal a bé kás me gye ri evan -
gé li kus temp lom ban. A kö zön ség nem csak a klasszi kus or -
go na iro da lom re mek mű ve i ből, ha nem a rög tön zés mű vé -
sze té ből is íze lí tőt kap hat hang ver se nye i ken.

A há rom hang ver seny ből ál ló so ro zat utol só kon cert je
Ad vent plusz cím mel de cem ber 5-én, va sár nap 18 óra kor lesz.
Ki rály Csa ba Liszt-dí jas or go na- és zon go ra mű vész Bach,
Franck és Liszt mű ve it szó lal tat ja meg, va la mint ad ven ti dal -
la mok ra imp ro vi zál.

A hang ver seny re a be lé pés díj ta lan, min den ér dek lő dőt
sze re tet tel vá runk. Hely szín: bé kás me gye ri evan gé li kus
temp lom, 1038 Bu da pest, Me ző ut ca 12. Tel./fax: 1/368-6118,
e-mail: evan ge li kus be kas@t-on line.hu. Hon lap: www.evan -
ge li kus be kas.hu.

H I R D E T É S

Csepregi Zoltán
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Az üz le ti és szak mai élet ben szin te
min den nap lát juk – gyak ran ma -
gunk szen ved jük el – azo kat a kö vet -
kez mé nye ket, ame lye ket tisz ta és
át gon dolt hit rend szer nél kül élő em -
be rek tet tei vagy dön té sei okoz nak.
Az ilyen em be rek ről va la ki ezt ál la -
pí tot ta meg: „Ha sem mi ért sem állsz
ki, a sem mi be fogsz be le vesz ni.”

Ér tel me ző szó tá ra ink ál ta lá ban így
ha tá roz zák meg a meg győ ző dést:
„nem vál to zó, na gyon erős hit va la mi -
ben”. A meg győ ző dé ses hit va ló já ban
sok kal több en nél – ma gá ba fog lal ja
ér té ke ink, el kö te le zett sé ge ink, in dí té -
ka ink rend sze rét. Na gyon tet szik az a
de fi ní ció, ame lyet egy szer egy ne ves
bib lia ta ní tótól (Ho ward Hend ricks től)
hal lot tam: „Vi lág né ze te mért kész va -
gyok vi tá ba száll ni. Meg győ ző dé se -
mért kész va gyok meg hal ni!” 

Meg győ ző dé se ink meg ha tá roz -
zák élet vi te lün ket, és ar ra in dí ta -
nak, hogy bi zo nyos mó don cse le ked -
jünk. Egy val lá sos em ber gyak ran
csak azért tesz meg dol go kat, mert a
ke resz té nyek től egy bi zo nyos vi sel -
ke dés min tát lát, vagy ja va sol ják ne -
ki, hogy így te gyen. Imád ko zik, Bib -
li át ol vas, is ten tisz te let re jár, mert kö -
ve ti a ke resz té nyek ma ga tar tás for má -
it. Aki azon ban már ta lál ko zott Is ten -
nel, az mind ezt hit ből te szi. Ahogy
hit ben nö vek szik, és érett hí vő vé
vá lik, ki kell, hogy ala kul ja nak ben -

ne sa ját in dí té kai. A kis gye rek is így
ta nul. Az in dí té kok idő vel meg győ -
ző dé ses hit té vál nak. 

A meg győ ző dé ses hit tel kap cso lat -
ban áll jon itt pár fon tos alap elv. 

A Bib li án ala pu ló, meg győ ző dé ses
hit alap ve tő en fon tos lel ki nö ve ke dé -
sünk és érett sé günk szem pont já ból.
Mai vi lá gunkban az em be rek nek
gyak ran erős a meg győ ző dé sük lé -
nyeg te len dol gok kal kap cso lat ban
(mi a ked venc sport juk, di vat irány -
za tuk vagy ze nei stí lu suk), míg igen -
csak gyen ge a meg győ ző dé sük lé nye -
ges dol go kat il le tő en (pél dá ul hogy
mi a jó, és mi a rossz). 

Pró bál junk meg össze ál lí ta ni egy
lis tát lel ki kér dé sek ről meg győ ző dé -
ses hi tünk ta la ján áll va. Van olyan lé -
nye ges kér dés, mely ben gyen ge a
hi tünk? A Bib lia így ta nít: „Vi gyáz za -
tok, áll ja tok meg a hit ben, le gye tek fér -
fi ak, le gye tek erő sek! Min den dol go -
tok sze re tet ben men jen vég be!” (1Kor
16,13–14) 

A meg győ ző dé ses hit nél kü li em be -
rek ki van nak szol gál tat va a kö rül mé -
nyek nek. Ha el mu laszt juk meg ha tá -
roz ni, me lyek éle tünk fon tos kér dé -
sei, és ho gyan akar juk az éle tün ket le -
él ni – majd má sok meg ha tá roz zák
szá munk ra. 

A meg győ ző dé ses hit nél kü li em be -
rek nem erős egyé ni sé gek, és gon dol -
ko dás nél kül kö ve tik a tö me get. Hi -

szem, hogy Pál apos tol a meg győ ző -
dé ses hit ről be szélt a kö vet ke zők ben:
„…ne iga zod ja tok e vi lág hoz, ha nem
vál toz za tok meg ér tel me tek meg úju -
lá sá val, hogy meg ítél hes sé tek: mi az
Is ten aka ra ta, mi az, ami jó, ami ne -
ki tet sző és tö ké le tes.” (Róm 12,2) 

A meg győ ző dé ses hit se gít a ki tar -
tó lel ki fej lő dés ben. A nö ve ke dés hez
idő is kell, aka rat is. Ha nem va gyunk
a nö ve ke dés fon tos sá gá ról meg győ -
ződ ve, ked vün ket ve szít het jük, és
fel ad hat juk. Sen ki nem lesz ki tar tó
egy ne héz fel adat vég re haj tá sá ban, ha -
csak nincs meg győ ződ ve an nak fon -
tos oká ról. Ez vo nat ko zik az imá ra, a
Bib lia ta nul má nyo zá sá ra, a bib li ai
alap el vek min den na pos meg élé sé re
mind a mun ka he lyen, mind ott hon. 

Ha tud juk, hogy mit cse le ked jünk,
mi ért és mi képp – az az ha meg van
ben nünk a tu dás, az elő re lá tás és a
ké pes ség –, nem ér sem mit, ha a
meg győ ző dé ses hit nem mo ti vál a
tény le ges vég re haj tás ra! A vi lág fo lyá -
sá ra a leg na gyobb (jó vagy ör dö gi) ha -
tás sal le vő em be rek azok vol tak,
akik nek meg győ ző dé ses hi te a leg erő -
sebb és leg mé lyebb volt. Nem fel tét -
le nül a leg oko sabb, leg te he tő sebb,
leg job ban is ko lá zott em be rek vol tak
ők, de meg győ ző dé se ik meg moz -
gat ták a vi lá got. 

g Dr. Rick War ren
írá sa nyo mán

A meg győ ző dé ses hit for mál,
nö ve ke dés re sar kall

„Egye ne sed je tek fel, és emel jé tek fel a
fe je te ket, mert kö ze le dik a meg vál tá -
so tok.” (Lk 21,28)

Ad vent má so dik he té ben az Út mu -
ta tó reg ge li és he ti igéi ar ra em lé kez -
tet nek, hogy két ad vent kö zött élünk:
íté let előtt, ke gye lem alatt. Két ezer éve Jé zus ban el jött a Meg vál tó; ő el tá -
vo lít ja a go nosz sá got né pe kö zül, el tö röl ve bű ne i ket: „…az Em ber fia el jön
az ő Aty já nak di cső sé gé ben, és meg fi zet min den ki nek az ő cse le ke de tei sze -
rint.” (Mt 16,27; LK) „Jön a mi Is te nünk (…), mert ítél ni akar ja né pét.” (Zsolt
50,3.4) Ti „hir des sé tek a né pek nek, és mond já tok: íme, az Is ten, a mi Üd vö -
zí tőnk el jő.” (GyLK 709) „Vi gyáz za tok! Az ir gal mas Is ten nem akar ta, hogy
az íté let nap ja hir te len ség gel lep jen meg ben nün ket. Ezért ke gyel mé vel hí -
ven fi gyel mez tet. Hir det te ti igé jét, meg té rés re hív; a Krisz tus ban min den bű -
nünk bo csá na tát kí nál ja – ha mi szent Fi á ban hi szünk!” (Lu ther) Az Em ber -
fia má so dik el jö ve te le – koz mi kus je lek kí sé re té ben – a fel hő ben, nagy ha -
ta lom mal és di cső ség gel tör té nik majd; he ti igénk sze rint ek kor „kö zel van
az Is ten or szá ga”. Jé zus Urunk meg erő sí ti, hogy a vi lág íté let be kö vet ke zik:
„Az ég és a föld el mú lik, de az én be szé de im nem múl nak el.” (Lk 21,31.33) Az
íté lő bí ró az aj tó előtt áll. „Le gye tek te hát ti is tü re lem mel, és erő sít sé tek meg
a szí ve te ket, mert az Úr el jö ve te le kö zel van.” (Jak 5,8) Ezért fo gad juk el a bá -
to rí tást: „…ne le gye tek res tek, ha nem kö ves sé tek azo kat, akik hit és tü re lem
ál tal örök lik az ígé re te ket.” (Zsid 6,12) Is ten ígé re tei vál toz ha tat la nok, s Jé -
zus ban tel je sed nek be. A menny ből tő le jö vő két le vél ben két ígé ret, két fel -
szó lí tás és egy kö zös fel té tel ol vas ha tó: „Térj meg!” „Aki győz, an nak adok az
el rej tett man ná ból”; „an nak en ni adok az élet fá já ról”. „Aki nek van fü le, hall -
ja meg, mit mond a Lé lek a gyü le ke ze tek nek!” (Jel 2,5.16.17.7) Pál fi gyel mez -
te té se sem csak a le vél cím zett je i hez szól: „Mert mind nyá junk nak lep le zet -
le nül kell oda áll nunk a Krisz tus íté lő szé ke elé, hogy min den ki meg kap ja, amit
meg ér de mel, asze rint, amit e test ben cse le ke dett: akár jót, akár go no szat.” (2Kor
5,10) De ez az ige nincs el len tét ben az apos tol ke gye lem ből, hit ál tal va ló meg -
iga zu lás ról szó ló fő ta ní tá sá val (lásd Róm 1,16–17 és Ef 2,8–10). A nagy ta nács
előtt min den ki szá má ra vi lá gos sá vál ha tott, hogy Jé zus a Mes si ás – csak ezt
nem hit ték el vád lói; „de mos tan tól fog va ott ül majd az Em ber fia Is ten ha -
tal ma jobb ján”. Ő ki je len tet te: „Ti mond já tok, hogy én va gyok” az Is ten Fia
(Lk 22,69.70). Ez el len sé gei sze mé ben is ten ká rom lás és ha lá los bűn volt (3Móz
24,16 alap ján). Ám Krisz tus is te ni telj ha tal má val fog ja tar ta ni az utol só íté -
le tet; ak kor min den térd meg ha jol előt te, s „min den nyelv vall ja, hogy Jé zus
Krisz tus Úr az Atya Is ten di cső sé gé re” (Fil 2,11). Pál sze rint a fel tá ma dás rend -
je Jé zus jö ve te le kor: „…elő ször fel tá mad nak a Krisz tus ban el huny tak, az után
mi, akik élünk, és meg ma ra dunk, ve lük együtt el ra gad ta tunk fel hő kön az Úr
fo ga dá sá ra a le ve gő be, és így min den kor az Úr ral le szünk.” (1Thessz 4,16–17)
Hi szem: „Jön Jé zus, Meg vál tóm. / Ma gá hoz vesz en gem. / Itt ma rad gond,
gyöt re lem, bá nat. / Rám öröm és vi gas ság árad…” (EÉ 511,4) Ő jön ér ted is!

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ
b A gye re kek re gon dolt a Lu ther

Ki adó, ami kor de cem ber ben
Gyer mek vár cí mű fü ze te it, va la -
mint a Bo hó cos tár sas já té kot
kí nál ja egy cso mag ban 30 szá za -
lé kos ked vez ménnyel, összesen
1500 forintért. Mind egyik ki -
vá ló an al kal mas Mi ku lás-aján -
dék nak, csak úgy, mint az ott ho -
ni vagy a gyü le ke ze ti ka rá csony -
fa alá.

Az Evan gé li kus Élet ha sáb ja in 2005-
ben in dult a Gyer mek vár cí mű köz -
ked velt so ro zat. A gyer me kek nek
szó ló ro vat, mely nek Bo da Zsu zsa a
gaz dá ja, hol egy-egy bib li ai sze mély
éle tét ele ve ní ti fel, hol pe dig egy ki -
ta lált ke ret tör té net se gít sé gé vel ta nít -
ja meg vagy is mé tel te ti át a Szent írás
egyes ré sze it. Mind ezt a ki seb bek
élet ko rá nak meg fe le lő nyel ven, hu -
mo ro san, né hol iz gal ma san ka -
nya rít va a me sé lés fo na lát. Az írá -
sok hoz min dig tar to zik egy-egy
rejt vény is.

A Lu ther Ki adó 2007-ben
fü ze tek ben ad ta ki az el ső
két év fo lyam há rom-há -
rom so ro za tát Gyer mek -
vár 1. és Gyer mek vár 2.
cím mel, a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus
Egy ház Gyer mek- és If jú sá -
gi Bi zott sá gá nak tá mo ga tá sá -
val. A ro vat gaz da szer kesz té -
sé ben nap vi lá got lá tott és Je -
nes Ka ta lin il luszt rá ci ó i val
gaz da gí tott ki ad vá nyok el ső
ré szé ben az ol va sók Jé zus
cso da té te le it is mé tel he tik át Jó ná nak,
egy Jé zus korában élő kép ze let be li
kis fi ú nak a se gít sé gé vel. De meg is -
mer ked het nek Ani tá val is, aki szü le -
i vel új hely re köl tö zik. Nem csak új
osz tály tár sai és ba rá tai lesz nek, ha -

nem a hit tan órák vál to za tos per cei is
újabb és újabb iz gal mas fel ada tok elé
ál lít ják; mind két so ro zat szer ző je
Fül ler Tí mea.

A fü zet ben ta lál ha tó har ma dik
rész öt kő épü le tet vesz sor ra a Bib -
li á ból – Bá bel tor nyát, Je ri kó és Ni -
nive vá ros fa la it, Fi lip pi bör tön épü -
le tét, va la mint Pi lá tus hely tar tói pa -
lo tá ját –, majd a hoz zá juk fű ző dő
tör té net fel ele ve ní té se után vál to za -
tos rejt vé nyek kel igyek szik el mé lyí -
te ni az épü le tek kel kap cso la tos is me -
re te ket.

A má so dik kö tet ben – amely nek
nem csak szer kesz tő je, de szer ző je is
Bo da Zsu zsa – a gye re kek Al bert és
Pong rác lo vag gal kel het nek út ra,
hogy Ba jusz ki rály egér rág ta kó de -
xe alap ján ők is tel je sít sék a
bib li ai tör té ne tek hez kap -
cso ló dó pró bá kat, és

együtt meg ta -

lál ják a Tu dás er de jé ben meg bú jó
vá rat. A má so dik so ro zat Jó zsef
tör té ne tét ele ve ní ti fel. A har ma dik -
nak Pan ni és Zsol ti a fő sze rep lő je,
akik nagy pa pá juk kal együtt azt a
pad lá son ta lált fü ze tet la poz zák át,

ame lyet még ne ki ké szí tett az ő
evan gé li kus lel kész nagy pa pá ja.

A Gyer mek vár 1–2. cí mű, A5-ös
mé re tű ki ad vá nyok ki vá ló an al kal ma -
sak ar ra, hogy a ben nük ta lál ha tó,
egy-egy ol dal nyi hosszú sá gú szö ve -
ge ket el ol vas va és a hoz zá juk kap cso -
ló dó rejt vé nye ket meg old va a gye re -
kek rö vid idő alatt meg is mer ked je nek
vagy új ra ta lál koz za nak bi zo nyos
bib li ai tör té ne tek kel. A ké pes fel ada -
to kat lel ké szek, hit ok ta tók is jól tud -
ják hasz nál ni a fog lal ko zá so kon.

A de cem ber ben ked vez ménnyel
kap ha tó cso mag ban egy tár sas já té -
kot is ajánl a ki adó. Már a já ték me -
ző ma ga is – amely egy szí nes, vi dám
bo hóc alak – ked vet csi nál a já ték ki -
pró bá lá sá hoz. A mel lé kelt negy ven -
nyolc kár tyán sze rep lő meg ha tá ro -
zá sok alap ján bib li ai sze mé lye ket
és tár gya kat kell fel is mer ni. Egy pél -
da, ami kor sze mély(eke)t ke re sünk:

Nem fé lünk a vad ál la tok tól sem (6
pont); Egy éj sza ka még is meg ijed -

tünk, de nem hol mi ra ga do zó
mi att (5 pont); Ak kor nagy

fé nyes ség vett kö rül min ket
(4 pont); A hal lot tak -

nak utá na jár tunk (3
pont); Az Úr an gya -

la je lent meg ne künk (2
pont); Lát tuk a já szol ágy -
ban a kis de det (1 pont). A
já té ko sok nak az az ér de -
kük, hogy a hat meg adott
meg ha tá ro zás kö zül a mi -
nél több pon tot érő nél ta -
lál ják ki a ke re sett sze -
mélyt vagy tár gyat.

Csa lád ban, gyü le ke ze ti
és is ko lai hit tan órán, if jú -

sá gi bib lia kör ben, gyer mek -bib liakö -
ri órá kon vagy tá bo rok ban, ve tél ke -
dők ön re mek szó ra ko zá si le he tő sé -
get kí nál a Bo da Zsu zsa ál tal ké szí -
tett tár sas já ték.

g Ba log Esz ter

A HÓ NAP KÖN Y VEI   30% K EDVEZ MÉNN YEL A LU THER K I AD ÓTÓL

Gyer mek vár és Bo hó cos tár sas já ték

Nagy öröm és meg tisz tel te tés szá -
mom ra, hogy Joób Oli vér lel kész
test vé rem ige hir de té sei elé rö vid
aján lást ír ha tok.

Mi lyen könnyű is volt a ré gi ek nek!
Ne vük után egy sze rű en oda ír ták a
há rom be tűt: VDM, és min den ki
tud ta, ki ről-mi ről van szó: Ver bi Di -
vi ni Mi nis ter, az az Is ten igé jé nek
szol gá ja. Nincs en nél na gyobb fe le -
lős ség, és nincs en nél na gyobb mél -
tó ság!

Eb ben a kö tet ben, ked ves Ol va só,
Is ten igé jé nek szol gá ja szól! Cso dál -
koz nék is, ha nem ír hat nám le jó lel -
ki is me ret tel ezt a mon da tot. Hi szen
a negy ven nyolc év tá vo lá ból őr zött
em lé ke im kap tak friss iga zo lást e
kéz irat ol va sá sa köz ben. Ami kor
1962-ben meg kezd tem teo ló gi ai ta -
nul má nya i mat az Evan gé li kus Teo ló -
gi ai Aka dé mi án, e kö tet ige hir de tő -
je ép pen a vé gé re ért szol gá lat ra va -
ló elő ké szü le té nek.

Szí ve sen aján lom min den jö vő- és
re mény be li Ol va só fi gyel mé be ezt az
ige hir de tés-kö te tet. Min de nek előtt
azért, mert hi ány pót ló. Ugyan ak -
kor nincs két sé gem, né me lyek nek
csa ló dást fog je len te ni, eset leg le ki -
csiny lik, mert egy ügyű. Mert nincs
más ve zér lő el ve, ho mi le ti kai (az az
ige hir de té si) szem pont ja, mint az,
hogy egye dül Is ten igé je a mér ce. Mi -
lyen hi á nya van az ilyen mű vek nek
ma az evan gé li kus könyv pi a con! A

sti lisz ti kai igé nyes ség és köz ért he tő -
ség szin te már csak rá adás. A meg -
bíz ha tó teo ló gi ai bá zis, az igé nyes, de
so ha sem mes ter kélt szö veg for má -
lás és a gyü le ke zet sze rű ség olyan
ér té kei en nek a posz til lás kö tet nek,

ame lyek pre desz ti nál hat ják ar ra,
hogy sok evan gé li kus csa lád ott ho -
ná ban be tölt se a tra di ci o ná lis posz -
til lás kö te tek fel ada tát, vagy is azt,
hogy ne csak az egyé ni el csen de se -
dés, ha nem a csa lá di áhí ta tok lel ki
táp lá lé ka is le gyen.

Kí sér je a Szent lé lek Úr is ten ál dá -
sa e kö tet szol gá la tát!

Joób Oli vér: Ün nep
Az ad ven ti idő szak ele jén je le nik meg az Or dass La jos Ala pít vány ki adá sá -
ban Joób Oli vér új kö te te Ün nep cím mel, amely az egy há zi esz ten dő va sár-
és ün nep nap ja i ra írt het ven áhí ta tot tar tal maz. Az aláb bi ak ban Itt zés Já -
nos püs pök nek a kö tet hez írt aján ló já ból idé zünk.
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b Ha van egy sza bad órád,
és sze ret néd ér tel me sen
el töl te ni, fi gyeld az EvÉ let
csa pa tá nak meg osz tá sa -
it! Most in du ló ro va tunk -
ban fi gye lem re mél tó
köny ve ket, szu per hon la -
po kat, zú zós kon cer te ket,
ütős fil me ket és unal mas -
nak csep pet sem ne vez he -
tő elő adá so kat aján lunk
ne ked. Ha tet szik, ne csak
lájk old kép ze let ben, ha -
nem a va ló ság ban is oszd
meg má sok kal ro va tun -
kat! És ak kor ta lán egy
kon cer ten még ta lál ko -
zunk is egy más sal.

Ad vent az el csen de se dés, az
ön vizs gá lat és a bűn bá nat ide -
je. Egy pil la nat ra tü kör be néz -
he tünk, át gon dol hat juk sa ját
hi bá in kat, ér té kel het jük em be -
ri kap cso la ta in kat. Eb ben
nyújt se gít sé get Em Griffin
köny ve. Az ame ri kai pro tes -
táns pszi cho ló gus Sze rez zünk
ba rá to kat! …és be csül jük meg
őket! cí mű kö te te él ve ze tes
stí lus ban, hu mo ros raj zok kal
il luszt rál va ke re si a ba rát ság
mé lyebb tar tal mát. Egy sze rű -
en meg ért he tő mó don vá zol -
ja fel e mély em be ri kap cso lat
ki ala ku lá sá nak fo lya ma tát. A
szer ző sze rint min den ba rát -
ság nak van koc ká za ta, még is
azt ta ná csol ja, hogy vág junk
be le. „Egy meg hitt ba rát ság nak
meg van a sa ját éle te, s ez sok -

kal nagy sze rűbb, mint két ba -
rát egy más tól el kü lö nült éle -
te” – ír ja.

Nem csak a bé csi ek nek van
szín vo na las ka rá cso nyi vá sá -
ruk. A bu da pes ti Vö rös mar ty
tér ad ven ti for ga ta ga az utób -
bi évek ben iga zi ven dég csa lo -

ga tó att rak ció lett. A fő vá ros
pa ti nás te rén fel ál lí tott fa há -
zak ban szá mos né pi ipar mű -
vész por té ká ja kö zül vá lo gat -
hatsz ka rá csony fa alá va lót, a
több tu cat nyi kí sé rő prog ram
se gít sé gé vel pe dig még a bel -
vá ro si tö meg el le né re is rá ta -

lál hatsz a ka rá csony leg mé -
lyebb ér tel mé re. Min den dél -
után öt óra kor meg szó lal a
fan fár, és a Ger baud-ház újabb
ab la kán vá lik lát ha tó vá az óri -
á si ad ven ti nap tár egy-egy
mű al ko tá sa.

Ha ün nep vá ró ze nei cse me -
gé re vágysz, lá to gass el az –
evan gé li kus egy ház hoz sok
szál lal kö tő dő – Ka lá ka együt -
tes va la me lyik kon cert jé re! A
nép ze nei ele mek ből fel épí tett
Sza bad-e be jön ni ide bet le -
hem mel? cí mű mű so ruk ban a
ze ne kar tag jai mel lett az or -
szág ta lán két leg is mer tebb
né pi éne ke se, Se bes tyén Már -
ta és Sebő Fe renc is ma gá hoz
ra gad ja a mik ro font. De cem -
ber 14-én a deb re ce ni re for -
má tus Nagy temp lom ban, 15-
én a bé kés csa bai evan gé li kus

Kis temp lom ban, 16-án a kecs -
ke mé ti református nagy temp -
lom ban, 17-én a sop ro ni evan -
gé li kus temp lom ban, 22-én
pe dig a győ ri evangélikus
Öreg temp lom ban bet le he -
mez hetsz ve lük.

g Je n

OSZ TOZÓ

Vi gyázz, kész, program!

Ad vent – a sok szor sö tét és ba rát ság ta lan de -
cem be ri idő já rás el le né re – fényt és ra gyo gást
hoz(hat) az éle tünk be – ha en ged jük…

Bár az ad vent szó je len té se, a köz nyelv ben
el ter jedt től el té rő en, nem vá ra ko zás, ha nem el -
jö ve tel – még hoz zá a Meg vál tó el jö ve te le –, ta -
pasz ta la tom sze rint mi tény leg csak vá runk.

Vár juk a vé get ér ni nem aka ró év el múl tát.
A meg fá radt fel nőt tek utol só csepp ere jü ket
össze szed ve ve szik fel a küz del met a mun ka -
he lyi fel ada tok idei utol só ro ha má val. A gye -
re kek és a ta ná rok azt szá mol gat ják, hány
dol go za tot kell még meg ír ni uk/meg írat ni uk ka -
rá csony előtt. Az üz le tek ben óri á si a tö meg –
a gyer mek Meg vál tó szin te tá vo li me se fi gu rá -
vá deg ra dá ló dik, az üres ün nep kel lé ké vé –, az
ut cán tü rel met le nül du dá ló au tó sok kel nek ver -
seny re egy más sal.

Re pül az idő, kö ze leg a szent es te, de ha nem
vi gyá zunk, a nagy vá ra ko zás ban ka rá csony han -
gu la ta – még mi előtt egy ál ta lán meg ér kez he -
tett vol na – vég képp to va száll…

Ta lán Jo hann H. Wichern né met evan gé li kus
lel kész is a ka rá csony szel le mét (ha van ilyen, de
mond hat nánk in kább úgy, hogy ez a Szent lé lek
egyik „ál ne ve”) hi á nyol ta az ün nep lés ből. Ezért
is ké szí tett a „Va dóc-ház” kis la kó i nak (az el ha -
gyott mun kás gye re kek nek) ko csi ke rék ből egy ha -
tal mas „ko szo rút”, raj ta hu szon há rom gyer tyá val.
Va sár na pon ként egy-egy nagy gyer tya gyul ladt
meg, hét köz na pon ként egy-egy kis pi ros, hogy lás -
sák a gye re kek (és a fel nőt tek is!): egy re kö ze lebb
kell engednünk magunkhoz a Megváltót.

Kis cu kor ká kat, bon bo no kat rej tő ad ven ti
nap tárt elő ször Ger hard Lang nyom ta tott,
ah hoz ha son ló an, ahogy ma má já tól lát ta, aki
el ső sor ban nem azért ké szí tett ilyen aján dé kot,
hogy min den nap cse me géz hes sen a fia.

Ta lán ő is rá ér zett a hi ány ra, amely mind -
nyá junk ban je len van ezek ben a he tek ben: csak
pa nasz ko dunk ad vent vé gén, hogy mi ért nincs
ka rá cso nyi han gu la tunk, pe dig mi ma gunk
nem en ged jük be ko pog ni a szí vünk aj ta ján.
Még szent es te dél után is dol go zunk, ló tunk-
fu tunk, be zár juk a szí vün ket, és még sze ret -
te ink nek sem ad juk oda a kul csot. Pe dig fon -
tos len ne le pat tin ta ni a la ka to kat, szé les re tár -
ni az aj tót és be en ged ni el ső sor ban a Szent lel -
ket. Mert Lé lek nél kül el hal ben nünk a sze re -
tet, ki al szik a láng, mint az okos és bal ga szü -
zek pél dá za tá ban (Mt 25,1–13) az olaj lám pá -
sok fé nye, ame lyek hez nincs tar ta lék olaj. Fi -
gyel jünk a tar ta lé ka ink ra, en ged jük a Lel ket
szó hoz jut ni a min den nap ja ink ban is!

g Ger lai Pál

PAL AC K P OSTA

Ho gyan él het jük meg
az ad ven tet?

Névjegy: Gerlai Pál
Öt éve szol gá lok a Fan -
csal–Her nád vé csei Evan -
gé li kus Egy ház köz ség ben;
2008 óta be ik ta tott pa ró kus
lel kész ként lá tom el ezek -

nek a ki csi, de lel kes gyü le ke ze tek nek a lel -
ki ve ze té sét. Ez a má so dik évem a mis kol -
ci Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um
és Pe da gó gi ai Szak kö zép is ko la is ko la lel ké -
sze ként. Egy más tól na gyon kü lön bö ző kö -
ze gek ben (fa lu si, kis vá ro si gyü le ke zet és
nagy vá ro si kö zép is ko la) kell helyt áll nom,
még is na gyon ha son ló ak a ki hí vá sok. Meg -
van nak a kér dé se im az élet és Is ten fe lé is,
igaz, ka pok is vá la szo kat fo lya ma to san, így
én is igyek szem vá la szo kat ad ni az en gem
kér de zők nek.

Meg hí vód ér ke zett egy ese -
mény re – ol va som a Fa ce -
book kö zös sé gi por tál kez -
dő lap ján, majd egy kat tin tás
után nyug tá zom: az egy há zi
prog ra mok szer ve zői is rá jöt -
tek már, hogy meg éri je len
len ni a vi lág há lón. A ve csé si
if jú sá gi al kal mak ra is így hí -
vo gat nak min ket: mo dern fe -
lü le ten, fi a ta lo san, ugyan ak -
kor tar tal mas mon da ni va lót
ígér ve. 

Már har mad szor ra ka pok
olyan meg hí vót, amely if jú sá -
gi hét vé gé re in vi tál: szom ba -
ton be szél ge tés, já té kok,
ének, ze ne, íz le tes va cso ra, a
va do nat új cso csó ki pró bá lá -
sá nak le he tő sé ge, nem utol -
só sor ban a más na pi is ten -
tisz te let re va ló fel ké szü lés,
majd es te film klub a prog -
ram; va sár nap pe dig csa lá di
is ten tisz te let.

Min den úgy is tör té nik az -
nap, ahogy el kép zel tem. Ki vé -
ve, hogy mi kor be lé pek, a dél -
utá ni szín da rab pró bá ról ott -
ma radt húsz gye rek még a
gyü le ke ze ti te rem ben fut ká ro -
zik, ug rál és vi song. Alig bír -
juk ha za terelni őket, de most
már vég re a mi énk – ki csit
idő seb be ké – a te rep. 

A be szél ge tést ér de kes ige -
hely ről in dít juk: az Em ber fia
el jö ve te lé ről szól a ki vá lasz tott
sza kasz. So kak nak a 2012 cí mű
film jut eszük be, má sok nak
Noé bár ká ja, van, aki az ak tu -
á lis tör té né sek re gon dol: a cu -
na mik ra, a föld ren gé sek re, a
há bo rúk ra. „Ne ag go dal mas -
kod junk – hang zik vé gül Hei -
ne mann Il di kó lel kész nő sza -
va –, bíz zunk ben ne, hogy Is -

ten ilyen ese mé nyek kö zött is
szá mon tart min ket.”

A va cso rá nál olyan so kan
va gyunk, hogy a hosszú, meg -
te rí tett asz tal nál nem fér el
egy szer re min den ki. 

A kö zös film né zés rö vi dí tet -
te éj sza ká nak ko rán ke lés vet
vé get, a temp lom ban már a

csa lá di is ten tisz te let re ér kez -
nek a gye re kek: ki-ki gya ko rol -
ni akar ja, amit majd fel ol vas. 

A ze né szek be han gol ják a
gi tárt, a kla ri né tot; ki csit saj -
nál ko zunk, hogy a fu ruly is -
tánk nem tu dott el jön ni, de
azért lel ke sen el pró bál juk az
éne ke ket. Ide je a pro jekt ort is
be éle sí te ni, hi szen dia be mu ta -
tó val – ké pek kel, szö ve gek kel,
ki ve tí tett kot ták kal – se gít jük,
hogy min den ki kö vet ni tud ja
a li tur gia me ne tét. 

Van egy kis iz ga lom, de az -
tán min den és min den ki a
he lyé re ke rül. Az idő seb bek is
bát ran ének lik már a gi tá ros
éne ke ket, a gye re kek pe dig
meg ta lál ják a ha gyo má nyos
éne kes könyv ben a meg fe le lő

dal la mo kat. Az in ter ak tív ige -
hir de tés ide jé re min den ki fel -
ol dód ni lát szik.

A csa lá di is ten tisz te le tek
kü lön te ma ti ká ja sze rint most
a ház épí tők pél dá za tá ról gon -
dol ko dunk, az elő tér be sor ban
be lé pő gye re kek a szem lél te -
tő esz kö zö ket vizs gál ják meg:

a ki fo gyott tol lat, a lyu kas
kesz tyűt és az el tört csa var hú -
zót. Hi á ba van meg fe le lő esz -
kö zünk va la mi hez, ha nem
tud juk hasz nál ni. Ugyan így:
hi á ba is mer jük meg a bib li ai
tör té ne te ket hit tan órán, ha
nem tud juk hasz nál ni tu dá -
sun kat. Ha vi szont tud juk,
hogy Is tent is mer het jük meg
ezek ben a tör té ne tek ben, is -
me re te ink kel biz tos ala pot
vet he tünk hi tünk nek. Ha
élünk az zal, amit Jé zus ta nít
ne künk, bol do gok le he tünk. 

Biz tos ala pot je lent a biz -
tos kö zös ség is, ezért té rünk
vissza jö vő hó nap ban is, hogy
az if jú sá gi hét vé gén ta lál -
koz zunk.

g Ko czor Kin ga Dó ra

Cso csó és kla ri nét
If jú sá gi hét vé ge Ve csé sen – részt ve vői imp resszió

b A Bu da pest-Fa so ri Evan -
gé li kus Gim ná zi um ban
tar tot ta no vem ber 20-án
be mu tat ko zó ren dez vé -
nyét a KÖ SZI, az az a Ke -
resz tény Ön kén te sek Szö -
vet sé ge az If jú sá gért. A
prog ram mot tó ja így
hang zott: „Egész sé ged re!”

A meg nyi tót kö ve tő en Pász tor
Sin ko re ai me to dis ta lel kész és
csa lád ja, il let ve a Sol ti Ka ma -
ra ze ne kar elő adá sá ban Bach
és Bee tho ven cso dá la tos dal la -
ma it hall gat hat ta, aki el lá to ga -
tott a ren dez vény re.

A KÖ SZI ifjúsági nap szer -
ve zői a test, a lé lek és a szel lem
egész sé gé re és „kar ban tar tá sá -
ra” he lyez ték a hang súlyt a
nap fo lya mán. A részt ve vők –
hét kü lön bö ző hely szí nen zaj -
ló – szí nes, iz gal mas és vál to -
za tos prog ra mok kö zül vá -
laszt hat tak. Amíg a ki seb be ket
szí ve sen vár ták a KÖ SZI-ovi -
ban és a Gye rek sa rok ban, ad -
dig a na gyob bak spor tol hat tak
a Mo zog junk!, íz le tes éte le ket
ké szít het tek a Fő ző sa rok, vagy
ép pen iz gal mas in ter ak tív be -
szél ge tés ben ve het tek részt a
Kul túr fitnesz név vel el lá tott
ál lo má son.

A works ho pok után Kopf
And rás négy evangélikus lel -

kész tár sá val, Bör ön te Már tá -
val, Csep re gi And rás sal, Smi -
dé li usz Gá bor ral és Pe li kán
And rás sal tar tott fó rum be -
szél ge tést a tár sa da lom ban
ta pasz tal ha tó, va la mint a kö -
rü löt tünk és ben nünk lé vő
erő szak ról, il let ve az ez zel
kap cso la tos ke resz té nyi meg -
ol dá sok ról.

A be szél ge tés után Ke lé nyi
Zsolt elnök mu tat ta be a KÖ -
SZI szer ve ze tét és te vé keny sé -
gét, majd Pel lio nisz Pet ra el -

nök sé gi tag buz dí tott min -
den kit ada ko zás ra. A cso port
két cél ra is gyűj tött ado má -
nyo kat: a pi li si gyer mek ott -

hont fő ként ru hák kal, míg a
gö döl lői Csa lá dok Át me ne ti
Ott ho nát in kább pénz ado -
mánnyal tá mo gat ták.

A nap vé gé hez kö ze led ve az
ér dek lő dők Kopf And rás – az
Im má nu el ze ne kar szol gá la tá -
val szí ne sí tett – áhí ta tán ve -
het tek részt, ame lyen meg -
erő söd het tek ab ban, hogy Is -
ten min dig meg hall gat ja őket.
Az áhí tat után a fi a ta lok nagy
örö mé re az Im má nu el, majd a
M.Is.K.A. evan gé li kus ze ne kar

fer ge te ges kon cert je zár ta a
KÖ SZI if jú sá gi na pot.
g Gen ge lecz ki Bar ba ra,

Ma lík Má tyás

KÖ SZI if jú sá gi nap a Fa sor ban
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Im má nu el
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b Nagy ér dek lő dés sel vár ta a mint -
egy hu szon öt fős hall ga tó ság no -
vem ber 15-én az Evan gé li kus
Kül misszi ói Egye sü let őszi est jé -
re elő adó ként meg hí vott Haj -
ga to há zas pár él mény be szá mo -
ló ját. Az Ül lői úti or szá gos iro da
ta nács ter mé be há rom pi ci gyer -
me ké vel ér ke zett fi a tal há zas -
pár ele ven, ze né vel, ké pek kel,
ere de ti ru ha da ra bok kal szí ne sí -
tett elő adá sát mél tán övez te
rend kí vü li fi gye lem. A ze ne ta nár
Zol tán és a kon duk tor No é mi fel -
vált va me sélt Mon gó li á ról, az
eg zo ti kus, tá vo li or szág ról, a
mon gol nép ről, a min den na pok -
ról, a vi dé ki élet ne héz sé ge i ről, az
eu ró pai em ber szá má ra ne he zen
meg szok ha tó kom fort nél kü li -
ség ről, a jur ták ról, a mon gó li ai
val lá si hely zet ről, nem utol só sor -
ban pe dig az ed di gi evan gé li zá -
ci ós pró bál ko zá sok ról.

A ren dez vény kö zös imá val és ének -
lés sel kez dő dött, majd egy tíz per ces,
per gő rit mu sú szá mí tó gé pes dia ve -
tí tést lát hat tak az egy be gyűl tek Mö -
rön vá ro sá ról, a mon gol csa lá dok hét -
köz nap ja i ról, a jur ta bel se jé ről, a fél -
si va ta gos pusz ták ról, a nem rit kán mí -
nusz negy ven fo kos bel ső-ázsi ai tél -
ről. A szebb nél szebb ké pek meg te -
kin té se közben a magyar fülnek fur -

csa, ér de kes mon gol nyel ven el hang -
zott da lok vol tak hall ha tók.

A ké pes „elő étel” után jött az iga -
zi fő fo gás: No é mi és Zol tán ki uta zá -
suk és ott-tar tóz ko dá suk tör té ne tét
osz tot ta meg a hall ga tó ság gal. Egy is -
me ret sé gi kö rük be tar to zó lel kész
sze mé lyes pél dá ján ke resz tül ta lál -
koz tak a mon gó li ai misszi ós mun ka
le he tő sé gé vel. Ké sőbb ki de rült, hogy

rá juk vár az el kez dett mun ka foly ta -
tá sa. Ek kor még nem tud ták, hogy a
ki uta zá suk kal kap cso la to san fel me -
rü lő gon dok ho gyan ol dód nak meg,
az is te ni gond vi se lés ered mé nye -

ként azon ban min den ne héz ség el -
há rult, és be le kezd het tek éle tük
nagy ka land já ba a ha zánk nál ti zen -
hat szor na gyobb te rü le tű, szá muk -
ra ad dig szin te is me ret len tá vo li or -
szág ban.

A kö zön ség be te kin tést nyer he tett
a mai Mon gó lia éle té be, szo ká sa i ba,
hall hat ott a tár sa dal mi fe szült sé gek -
ről, az ok ta tás, a kul tú ra hely ze té ről.

Az elő adók rá vi lá gí tot tak ar ra, hogy
mi ért vi rág zik az al ko ho liz mus, mi -
ért eszik a mon gol em ber fo lya ma -
to san cuk rot és faggyút. Azt is ért he -
tő en el ma gya ráz ták, mi ért épít az itt

élő eu ró pai em ber jur ta he lyett
könnyű szer ke ze tes há zat és he ten te
tölt he tő víz tar tályt. A hall ga tók be -
le kép zel het ték ma gu kat egy olyan vi -
lág ba, ahol a ké nyel met az áram
meg lé te je len ti, ahol nincs ve ze té kes
víz, gáz, csa tor na, in ter net, ahol
nem lét fon tos sá gú a köz ok ta tás, a ta -
nu lás, és egész ség ügyi el lá tás ról is
csak nyo mok ban be szél he tünk.

Az elő adás vé gén az egy be gyűl tek
kér dez het tek az elő adók tól. A vá la -
szok – egye bek mel lett – ki tér tek az
or szág val lá si hely ze té re is. A kö zel
há rom mil li ós or szág fő val lá sai a
budd hiz mus és a sá má niz mus. Mel -
let tük je len van a ke resz tény ség is,
ará nya azon ban az össz la kos sá gon
be lül ke ve sebb mint egy szá za lék. Az
or szág ban el mé le ti leg sza bad a val -
lás gya kor lás, de ez he lyen ként csak
rész le te i ben va ló sul hat meg. A kül -
föl di misszi ók pró bál koz nak új dol -
gok be ve ze té sé vel: pél dá ul igye kez -
nek meg ho no sí ta ni a ker tész ke dést,
a zöld ség ter mesz tést és -fo gyasz -
tást, va la mint új mun ka hely te rem tő
be ru há zá so kat is igye kez nek meg va -
ló sí ta ni, csök kent ve a mö rö ni ek kö -
zött ma gas mun ka nél kü li sé get, se gít -
ve meg él he té sü ket.

Ott lé tük alatt szá muk ra a leg na -
gyobb prob lé mát – mond ták el az
elő adók – az ét ke zés sel kap cso la tos
ne héz sé gek, az or vo si el lá tás hi á nya,
a mon gol nyelv ta nu lá sa és hasz ná -
la ta, va la mint a he lyi la ko sok ké nyel -

mes, né hol nem tö rő döm hoz zá ál lá -
sa és „időt len sé gük” je len tet te. Szin -
tén je len tős gond a gyer me kek is ko -
láz ta tá sa, vizs gáz ta tá sa is. El szi ge telt -
sé gük re, ma gá ra ha gya tott sá guk ra
egy na gyon is jel lem ző adat: hosszas
szá mol ga tás után öt, Mon gó li á ban
élő ma gyart tud tak meg ne vez ni,
akik kel egy év alatt ta lál koz hat tak.

A fi a tal há zas pár há rom gyer me -
ké vel mindezek ellenére vissza vá gyik
a mon gol pusz ták ra, sa ját ke zük kel
épí tett há zuk ba. Ter ve ik sze rint jú -
li us tól újabb egy évet töl te nek el a
mö rö ni gyü le ke zet ben, foly tat va ze -
ne ta ná ri, kon duk to ri mun ká ju kat,
köz ben to vább ter jeszt ve az evan gé -
li u mot a ká nok ké sei utó dai kö zött. 

Az est vé gén a kö zös ség imád sá -
ga a Haj ga to csa lá dért, ne héz sé ge ik
le küz dé sé ért, a mon gol nép meg se -
gí té sé ért szólt. Az imák után a kö zös
ének a mon gol pusz ták fe lé szállt.

A részt ve vők va la mennyi en él mé -
nyek kel és új is me re tek kel gaz da -
god va tér het tek ha za a jól si ke rült,
kö zel más fél órás elő adás után, ter -
mé sze te sen vár va a foly ta tást a
szim pa ti kus, el szánt, misszi ós mun -
ká ját el hí va tás ként vég ző ve len cei
há zas pár tól. És per sze so kan le -
von ták az est ta nul sá gát: mennyi re
ne héz az egy más tól oly tá vol ál ló
kul tú rák ta lál ko zá sa és kö ze le dé se
egy más fe lé – Krisz tus ban még is le -
het sé ges.

g Pet rik Ist ván

Akik a ká nok föld jén jár tak

b A ro ma ön kor mány zat köz pont -
já ban tar tott is ten tisz te le tet no -
vem ber 21-én Kis kun ha la son
Ba kay Pé ter, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház ci gány ügyi
re fe ren se. Ige hir de té sét kö ve -
tő en az ér dek lő dők ve tí tett ké -
pes be szá mo lót lát hat tak-hall -
hat tak a sár szent lő rin ci evan gé -
li kus gyü le ke zet hez kö tő dő ro -
mák éle té nek idei ese mé nye i ről.
A misszi ói so ro zat ke re té ben
tar tott kis kun ha la si együtt lét
al kal mi gyü le ke ze té nek össze té -
te le egé szen ve gyes volt: ter mé -
sze te sen vol tak részt ve vők a he -
lyi evan gé li kus egy ház köz ség ből,
ám nem csak a he lyi ro ma kö zös -
sé get kép vi sel ték kü lön bö ző kor -
osz tály hoz tar to zók, ha nem a
sár szent lő rin cit is… Hon ti Irén
evan gé li kus lel kész min den eset -
re a há zi gaz da ha la si ak kö zül
kért meg né hány je len lé vőt:
ossza meg be nyo má sát, vé le mé -
nyét a kü lön le ges dél után ról.

Ko vács né Tol di Ani kó pres bi ter
Na gyon ké szül tem er re a ta lál ko zó ra.
Ba kay Pé ter Ka ra ván do rok cí mű elő -
adá sa nyo mán döb ben tem rá ar ra,
hogy ezen a föl di ván dor úton egy for -
mák va gyunk. Mind egy, hogy mi -
lyen kö zös ség ben élünk és ne vel ke -
dünk. Ván dor lók va gyunk, és mind -
egy, hogy mi lyen a szí nünk, hogy ki -
nek mi lyen vá gyai van nak, az Úr szí -
ne előtt egy for mák va gyunk. Iga zán
meg ha tó volt, aho gyan a sár szent lő -
rin ci ro ma asszo nyok éne kel tek, aho -
gyan oda adó hit val lást tet tek a hi tük -
ről, ar ról, hogy Jé zus Krisz tus mi ként
vál toz tat ta meg az éle tü ket. Meg ha -
tó volt lát ni, hogy az egy sze rű em be -
rek kö ré ben mi lyen tisz ta jel le mek, Is -
ten iránt el kö te le zett hí vek van nak.
Szép volt lát ni, hogy a sár szent lő rin -
ci lel kész nő, Karl né Csep re gi Er zsé bet

egy sor ban ült a ro ma test vé rek kel, ez
olyan meg hitt sé get su gár zott. Ta nul -
sá gos volt ez a dél után.

Ké ke si Ti bor né pres bi ter
Ez a gyö nyö rű va sár nap dél utá ni al -
ka lom ma ra dan dó él ményt je len tett
min den részt ve vő nek. Két kü lön -
bö ző nyel vű és kul tú rá jú nép egy elő -
íté le tek kel te li kor ban ta lált kö zös
pon tot a ke resz tény ség hi té ben. Én
ma gam az él mé nyen túl ta nul tam is
va la mit, hi szen mind ed dig nem is -
mer tem a ci gány ság zász la ját, nem
ér tet tem a szim bó lu ma it. Nem tu -
dom, hogy hány ilyen al ka lom volt
már ed dig, de na gyon sok ra vol na
még szük ség. Kö szön jük Ba kay Pé ter
nagy tisz te le tű úr nak, Is ten ad jon
sok erőt, ki tar tást to váb bi misszi ós
mun ká já hoz!

Ko lom pár Fe renc kis kun ha la si
ro ma test vér
Jó volt a sár szent lő rin ci ro ma test -
vé rek kel ta lál koz ni. Egyek vol tunk Jé -
zus Krisz tus sze re te té ben. Ez a sze -
re tet, amit Jé zus Krisz tus tól kap tunk,
min de nek fe lett va ló. Cso dá lom eze -
ket a sár szent lő rin ci em be re ket,
hogy így meg tud tak vál toz ni. Vol tak,
akik lop tak, csal tak, de ki ke rül tek eb -
ből. Be csü löm és üd vöz löm eze ket a
ro ma test vé re ket, és sze ret ném tar -
ta ni ve lük a kap cso la tot. Én is vi lá -
gi em ber vol tam, de Jé zus Krisz tus
meg vál toz ta tott. Ha az em ber oda -
szán ja az éle tét, az Úr Jé zus mun kál -
ko dik ben ne. Mi úgy tu dunk mun -
kál kod ni a ro mák kö ré ben, hogy
Jé zust visszük el ne kik. Fon tos, hogy
az it te ni ci gá nyok is ve gyék ész re; Jé -
zus az, aki meg vál toz tat min ket.
Ál dom és ma gasz ta lom az Urat,
hogy össze ho zott min ket ezen a
dél utá non, és sze ret ném, ha en nek
foly ta tá sa is len ne. 

La ka tos Lász ló gyü le ke ze ti tag
Gya log in dul tam meg ke res ni a kö -
zös sé gi há zat. Örül tem, hogy se gít -

het tem a szend vi csek ké szí té sé ben
is. Az ige hir de tés ben hal lot tuk,
hogy Jé zus is kint volt a vá ro son kí -
vül, ott ta lál ko zott a bű nö sök kel. A
pré di ká ció pár hu za mot vont az zal,
hogy a ro mák is a vá ro son kí vül van -
nak, és így kö ze lebb Jé zus hoz, mint
azok, akik a vá ros ban lak nak. A ro -
mák a ter mé szet hez is kö ze lebb
van nak.

A ve tí tett ké pes be szá mo ló ban
lát hat tuk, hogy vi dám ság, össz hang,
egyet ér tés van azok kö zött, akik
együtt ki rán dul tak, akik az éle tük ből
mu tat tak be né hány tör té nést. Bi -
zony ság té te le ket hal lot tunk ar ról,
ho gyan ta lál tak rá a ro ma test vé rek
a jé zu si út ra. Én is be áll tam a bi zony -
ság te vők so rá ba.

Meg lá tá som sze rint a ro mák is fel -
is mer het ték, hogy Is ten előtt egyek
le he tünk. El in dult egy pár be széd,
amely nek van jö vő je. Hi szem, hogy
le het vál toz tat ni a meg íté lé sün kön, és
fon tos nak tar tom, hogy jó kap cso la -
tot ala kít sunk ki egy más sal.

Nagy Ró zsa

Tü kör be nézhettünk a ro ma kö zös -
sé gi ház ban tett no vem ber 21-i lá to -
ga tá sunk al kal má val. Az zal az el kö -
te le zett szán dék kal in dul tunk, hogy
ez egy evan gé li zá ló ese mény lesz a
ro mák fel eme lé se ér de ké ben. És fel -
eme lő is volt a szó leg ne me sebb ér -
tel mé ben, ahogy a Szent lé lek Krisz -
tus ál tal ha tal mas ta ní tást adott va -
la mennyi részt ve vő nek. 

Krisz tus Szent lel ké nek át ha tó ere -
je ál tal meg ta pasz tal hat tuk, hogy
itt a föl di di men zi ó ban va la mennyi -
en csak ta nu lók va gyunk. Meg él het -
tük egy más el fo ga dá sát, ho va tar to -
zás tól füg get le nül. A sár szent lő rin -
ci asszony kó rus kül ső leg nem meg -
szo kott fel ál lá sa elő ször ta lán fur csá -
nak tűnt. Még is, ami kor az ih le tett
éne ke ket el kezd ték, ak ko ra volt az át -
élés Krisz tus ere je ál tal, hogy az
élet ter hei ál tal meg vi selt asszo nyok
ar cán meg je lent a de rű, át ra gyo -

gott Is ten vi lá gos sá ga, és a lel kek át -
lé nye gü lé se egy ön te tű volt. 

Meg ért het tük és érez het tük, hogy
az Úr nem sze mély vá lo ga tó. Kö ve té -
sé re épp úgy vagy ta lán még job ban
jo go sul tak azok az el eset tek, mély ről
fel jö vő em be rek, akik „a vá ro son kí -
vül”, „ka ra ván do rok ként” él nek. És
aki nek van fü le, meg hal lot ta, hogy
mi, em be rek va la mennyi en ka ra -
ván do rok va gyunk itt a föl dön, és a
kö rénk épí tett vá ros „fa lai” in kább
aka dá lyoz nak ben nün ket a to vább lé -
pés ben, ahe lyett hogy vé del met nyúj -
ta ná nak. 

A sa ját el mon dá suk sze rint ko ráb -
ban kocs má zó, lop ni já ró ci gány
em be rek Krisz tus ban ké pe sek vol tak
sor su kon for dí ta ni. Mi, akik sa ját
ma gun kat ci vi li zált, in tel li gens em -
ber nek tart juk, va jon ké pe sek va -
gyunk-e oly mér ték ben Krisz tus sal
jár ni, hogy éle tünk sod rá sá ban ilyen
je len tős vál to zást tud junk át él ni?

Fo dor Ist ván né pres bi ter
Fenn tar tás sal in dul tam el az egy há -
zunk ál tal szer ve zett misszi ós prog -
ram ra a ro mák ön kor mány za ti há zá -
ba. Ez az al ka lom azon ban kü lö nö -
sen jó be nyo mást tett rám, ki mon -
dot tan jól érez tem ma gam ezek kö -
zött az egy sze rű em be rek kö zött. A
hal lot tak és lá tot tak meg erő sí tet -
tek ab ban, hogy mind egy, mi lyen
szár ma zá sú, az a fon tos, hogy ki mi -
lyen em ber. Az ott lé vő sár szent lő -
rin ci és ha la si ro mák – a bi zony ság -
té te lük ből ez hall ha tó volt – igye kez -
nek az éle tü ket jó irány ba te rel ni. El -
mon dá suk sze rint a hit ál tal, Jé zus
Krisz tus ál tal kap nak erőt, út mu ta -
tást eh hez.

El gon dol kod tam, hogy va jon mi
in dí tot ta Ba kay Pé ter lel készt ar ra,
amit a ro mák kö zöt ti szol gá lat ban
vál lalt. Na gyon szim pa ti kus volt,
hogy szót tu dott ér te ni ve lük a test -
vé ri bi za lom je gyé ben, és így meg tu -
dott ma rad ni kö zöt tük.

g Össze ál lí tot ta: Hon ti Irén

Mind nyá jan „ka ra ván do rok” va gyunk

Rend őrök, köz le ke dé si bal ese tek ré -
sze sei, bűn cse lek mé nyek sér tett jei és
hoz zá tar to zó ik hasz nál hat ják azt az
öku me ni kus ima szo bát, ame lyet no -
vem ber 23-án ad tak át a Csong rád
Me gyei Rend őr-fő ka pi tány sá gon.

Az ün nep sé get kö ve tő en Lu kács
Já nos me gyei fő ka pi tány, va la mint a
ka to li kus, a re for má tus és az evan gé -
li kus egy ház kép vi se lői együtt mű kö -
dé si meg ál la po dást ír tak alá. Az or -
szág ban el ső ként lét re jött meg ál la po -
dás alap ján a rend őrök, ha igény lik,
lel késszel oszt hat ják meg örö mü ket,
bá na tu kat, egy há zi tá mo ga tást kap -
hat nak a szol gá lat tel je sí tés köz ben
őket ért meg ráz kód ta tá sok fel dol go -
zá sá hoz – mond ta a dan dár tá bor nok.

Az együtt mű kö dés má sik cél ja,
hogy be von ja az egy há za kat ab ba a
mun ká ba, me lyet a rend őr ség a la -
kos ság kom fort ér ze té nek és biz ton -
sá gá nak erő sí té se ér de ké ben vé gez.
Az össze fo gás egyik le het sé ges te rü -
le te ként Lu kács Já nos a ta nya vi lág ban
élő, idős, el esett em be rek meg szó lí -
tá sát em lí tet te. Az egy há zak kép vi -
se lői a szer tar tá sok so rán fel hív hat -
ják a la kos ság fi gyel mét ar ra, mi ként
ve he tik igény be a rend őr ség se gít sé -
gét. A rend őr ség emel lett ren del ke -
zés re ál ló erő i vel még in kább tö rek -
szik a temp lo mok, li tur gi kus he lyek
meg óvá sá ra, a te me tők kör nyé ké nek
biz to sí tá sá ra – kö zöl te a fő ka pi tány. 

Lu kács Já nos elmondta azt is, hogy
mi ként más kez de mé nye zé sek nél, az
egy há zak kal lét re jött meg ál la po dás
ese té ben is a Dél-hes se ni Rend őr-fő -
ka pi tány ság gya kor la ta szol gált min -
tá ul. Né met or szág ban év ti ze dek óta
– Ba jor or szág ban 1920-tól – mű kö -
dik a rend őr sé gi lel ki se gély-szol gá lat.

d MTI

Öku me ni kus
ima szo ba

a Csong rád
Me gyei Rend őr-
fő ka pi tány sá gon
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Advent 2. vasárnapja. Liturgikus szín: lila. Lekció: Lk 21,25–36; Róm 15,4–13.
Alapige: Mal 3,1–7a. Énekek: 142., 133.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de. 11.
(úrv.) Bence Imre; du. 6. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Veperdi
Zoltán; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u.
9. de. fél 10. (úrv.) Sztojanovics András; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de.
10. (úrv.) Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Bálintné Varsányi Vilma;
Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer,
IV. Tóth Aladár út 2–4. de. 9. (úrv.) Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv., családi)
Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc; du. 6. Gerőfiné dr. Brebovszky
Éva; VII., Városligeti fasor 17. de. 10. (családi) Pelikán András; de. 11. (úrv.) Aradi György;
VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné
Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Haller u. 19–21.
I. em. de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. (úrv.)
Benkóczy Péter; Kerepesi út 69. de. 8. (úrv.) Tamásy Tamásné; Kelenföld, XI., Bocskai út
10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. fél 10. (úrv., családi) dr. Joób Máté; de. 11. (úrv.) dr.
Blázy Árpádné; du. 6. (vespera) Horváth-Hegyi Áron; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Horváth-
Hegyi Áron; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bence Imre;
Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Arató Lóránd (szuplikáció); de. negyed
12. (családi) Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Grendorf Péter; Zugló, XIV.,
Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné;
Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos u.
28. (kistemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere
10–11. de. 10. (úrv., családi) Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.)
Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Vető István; Rákoshegy, XVII.,
Tessedik tér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. 10.
(úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Kopf András;
Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Kopf András; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth
tér 3. de. 10. (úrv.) dr. Korányi András; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református
templom) de. 8. (úrv.) dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Széll
Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89.
de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás;
Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de.
10. (úrv.) Ittzés István; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. dr. Lacknerné
Puskás Sára; Soroksár, Otthon közösségi ház (Szitás u. 112.) du. 4. (adventi szeretetvendégség)
Győri János Sámuelné.

Istentiszteleti rend • 2010. december 5.

Összeállította: Boda Zsuzsa

A Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let Ala pít vá nya (1021 Bu da pest,
Hű vös völ gyi út 193.) fel kí nál ja el adás ra a tu laj do ná ban lé vő 2 × 14 na -
pos üdü lő hasz ná la ti jo gát. Tag sá gi szá ma III/237/04, a ki vá lasz tott he -
tek: 14–15. (áp ri lis 5–19.) és 40–41. (ok tó ber 4–18.). Az el adó üdü lé si jog
a tu laj do no sa szá má ra a meg je lölt idő pon tok ban éven te 2 × 2 hét üdü -
lé si le he tő sé get biz to sít a Hő for rás üdü lő szö vet ke zet üdü lő jé ben, Gyu -
lán. Ér dek lőd ni a Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let te le fon ján (1/376-
8610) és e-mail cí mén (fe be@hu.in ter.net) ke resz tül le het.

H I R D E T É S

KÖ SZÖ NET
Há lá san kö szön jük min den ki nek, hogy Édes anyánk és ro ko nunk, id. Ma -
gassy Sán dor né Ur bán Mar git (1937–2010) sop ro ni te me té sé re és a bu -
da pes ti meg em lé ke zés re el jöt tek, va la mint le vél ben, e-mail ben és te le -
fo non ki fe jez ték sze re te tü ket. Szol gá la tá nak em lé ké re, a győ ri Evan gé -
li kus Sze re tet ház ja vá ra (CIB Bank 10700031-24757201-51100005) adott
ko szo rú meg vál tás össze ge no vem ber 22-én 218 000 fo rint volt.

A sze re tet ház zal kap cso la tot tar tott, gyűj tést szer ve zett, a la kó kat lá to -
gat ta már Sop ron ból, majd Tár nok ré ti ből, Ta ká csi ból, Mar cal ger ge lyi ből,
Nagy si mo nyi ból, Ba kony szom bat hely ről, Si ká tor ról, vé gül Bu da pest ről.

Erős vár a mi Is te nünk!
A gyá szo ló, de a fel tá madt Jé zus ban bí zó csa lád

A du a liz mus kor sza ká nak egyik leg -
te vé ke nyebb egy há zi ve ze tő je volt Ze -
len ka Pál.

Cseh be re ken szü le tett 1839. au -
gusz tus 19-én. Ap ja, Ze len ka Dá ni -
el cseh be re ki, majd va nyar ci evan gé -
li kus lel kész és es pe res, any ja Be ne -
dikty Má ria volt. A csa lád ősei kö zött
es pe res és több lel kész is volt.

Ta nul má nya it szü lő he lyén kezd te,
majd Aszó don, Sel mec bá nyán és
Po zsony ban foly tat ta, 1859-től pe dig
Jé ná ban gya ra pí tot ta is me re te it.

Ha za tér ve elő ször ne ve lő volt
Szügy ben, majd 1862-től pes ti káp -
lán, Szé kács Jó zsef mel lett. Ek kor is -
mer te fel a gyám in té ze ti mun ká nak
a fon tos sá gát, il let ve azt, mi lyen lé -
nye ges, hogy a gyü le ke ze tek se gít sé -
get nyújt sa nak egy más nak. 

1864-ben az irs ai evan gé li kus gyü -
le ke zet lel ké sze lett. Ot ta ni szol gá la -
tá ba Szé kács ik tat ta be. Rö vid irs ai
szol gá la ta után már 1866-ban el fo gad -
ta a mis kol ci ak meg hí vá sát. Mis kol -
con kü lö nö sen sok fel adat meg ol dá -
sa várt reá. Terv sze rű en, kö rül te kin -
tő en és tü rel me sen vé gez te mun ká ját:
szer ve zett, épít ke zett, szer kesz tett.

1875-ben a po zso nyi egy ház köz ség
hív ta meg lel ké szé nek, a po zso nyi teo -
ló gi ai aka dé mia pe dig ta ná rá nak, de
a ket tős meg hí vást nem fo gad ta el, és
ezt a mis kol ci ak csak ké sőbb tud ták
meg. Ez után még na gyobb lett a nép -
sze rű sé ge és a te kin té lye.

Ze len ka Pál a Ma gyar ho ni Evan -
gé li kus Egye te mes Gyám in té zet nek
jegy ző je (1871–1886), el nö ke (1886-
tól), a Ma gyar Pro tes táns Iro dal mi
Tit kár ság nak vá lasz tott tag ja (1889-
től), majd el nö ke (1904–1905), 1887-
től pe dig hegy al jai es pe res volt. Köz -
ben ala pí tó szer kesz tő ként je gyez te
a Gyám in té zet cí mű új sá got (1884–
1887). Szer ve zői és irá nyí tói ké pes sé -
ge it újabb meg bí za tá sa i ban is jól
hasz no sí tot ta.

Czé kus Ist ván ha lá la után, 1890-
ben a ti szai egy ház ke rü let püs pö ké -
vé vá lasz tot ta. Mint püs pök nek ve -
ze tő sze re pe volt az 1891–94. évi
bu da pes ti zsi na ton, az elő ké szü le tek
so rán pe dig a tör vé nyek elő ké szí té -
sé ben és meg szer kesz té sé ben. Mi vel
ak kor már száz éve nem volt zsi nat
egy há zunk ban, en nek nem csak a
múlt ból össze gyűlt, ha nem a ko ra be li

egy há zi kér dé sek re is meg kel lett
ad nia a vá laszt. Er re a zsi nat ra írt mű -
ve az Igény te len ja vas lat (Mis kolc,
1891). A zsi na ton ja va sol ta, hogy a
püs pö köt ne élet hosszig lan, ha nem
csak tíz év re vá lasszák. Ezt az in dít -
ványát a zsi nat nem fo gad ta el, Ze -
len ka le mon dott, de ke rü le te új ra vá -
lasz tot ta (1895).

Tag ja volt a fő ren di ház nak (1890–
1910).

Cik kei, dol go za tai a Pro tes táns
Egy há zi és Is ko lai Lap ban, va la mint
az Evan gé li kus Egy ház és Is ko la ha -
sáb ja in is meg je len tek. Ki adott gyü -
le ke ze ti év köny ve ket, ün ne pi be szé -
de ket. Ter je del mes mun ká ja A ma -
gyar ho ni egye te mes evan gé li kus egy -
há zi gyám in té zet múlt ja és je le ne (I.
kö tet, Mis kolc, 1885).

Ze len ka Pál Mis kol con hunyt el
1910. de cem ber 4-én.

Kü lö nö sen gyám in té ze ti te rü le -
ten (je le nünk ben: Gusz táv Adolf Se -
gély szol gá lat) és a zsi na ton ki fej tett
mun kás sá ga (amely se gí tet te egy -
há zunk ko ra be li szol gá la tát) ér té -
ke t je lent ma is.

g Dr. Bar cza Bé la

Em lé kez zünk Ze len ka Pál ra!
Száz éve halt meg

Ti zen két dü hös em ber
A ke len föl di evan gé li kus gyü le ke zet több mint egy év ti ze de mű kö dő if -
jú sá gi szín ját szó kö ré nek leg újabb elő adá sa Re gi n ald Ro se 12 dü hös em -
ber cí mű két fel vo ná sos drá má ja, mely 1957-ben ját szó dik egy New York-i
bí ró ság es küdt szé ki szo bá já ban. Ren dez te: Aba ffy Zol tán.
Elő adá sok a kö zel jö vő ben:
• De cem ber 10., pén tek, 19 óra: ke len föl di evan gé li kus gyü le ke zet ta -

nács ter me (1114 Bu da pest, Bocs kai út 10.)
• De cem ber 11., szom bat, 18 óra: Al ber ti Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la

(2730 Al ber tirsa, Pes ti út 110.)
A be lé pés mind két al ka lom mal in gye nes. A né zők ado má nya it (az ok -
tó be ri elő adás „be vé te lé vel” együtt) a vö rö siszap-ka taszt ró fa ál do za ta -
i nak meg se gí té sé re ajánl ja fel a szín ját szó kör.

H I R D E T É S

Ein Jahr für Jesus!
A Ma gyar or szá gi Ke resz tyén If jú sá gi Egye sü let (KIE) akk re di tált kül dő
szer ve zet lett az Eu ró pai Ön ként es kül dő Szol gá lat nál (EVS), így most
már a KIE is küld ön kén te se ket kül föld re. El ső sor ban Ang li á ba és Né -
met or szág ba kül dünk lel kes fi a ta lo kat, akik egy má sik kul tú rát, or szá -
got és ide gen nyel vet sze ret né nek meg is mer ni.

2011 szep tem be ré től Kassel ben, Ulm ban, Gör litz ben és Mün chen ben
vár nak ön kén te se ket a CVJM cso port hoz (KIE Né met or szág) 10–12 hó -
na pos idő tar tam ra. Mind a négy szol gá la ti he lyen a he lyi cso port if jú -
sá gi mun ká já ba kell be se gí te ni, részt ven ni a prog ra mok szer ve zé sé ben.
Nyelv vizs ga, nyelv tu dás nem szük sé ges. Je lent ke zés (ön élet rajz el kül dé -
sé vel) és kap cso lat: Ma gyar Csa ba, evs@kie.hu, 20/770-0458.

2010. de cem ber 5-én, az ön kén tes ség vi lág nap ján 14 és 17 óra kö zött
is mer tet jük a ma gyar or szá gi ön kén tes ség for má it a KIE-ben, il let ve rész -
le te sen be mu tat juk a kül föl di, el ső sor ban né met és an gol szol gá la ti he -
lye ket. Le he tő ség nyí lik be szél ni olyan ön kén te sek kel, akik már részt vet -
tek egy ilyen prog ram ban, és szí ve sen el mond ják ta pasz ta la ta i kat.
Hely szín: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24., ut cá ról nyí ló elő adó te rem.

H I R D E T É S

„Ne félj, mert meg vál tot ta lak, ne ve den
szó lí tot ta lak, enyém vagy.” (Ézs 43,1)

Se ben Ist ván (ön meg ha tá ro zá sa
sze rint apa, lel kész és afo riz ma szer -
ző) Kis kő rö sön szü le tett 1956. de cem -
ber 2-án, lel kész csa lád el ső szü lött je -
ként. Itt vé gez te ta nul má nya it, majd
tett érett sé gi vizs gát har minc öt év -
vel ez előtt. 

Az Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé -
mia el vég zé se után 1980-ban lé pett
lel ké szi szol gá lat ba. A So mogy me -
gyei Ecseny (1980–85), a Tol na me -
gyei Tol na né me di (1985–90), majd a
Nóg rád me gyei Gal ga gu ta (1990–
2004) és Le génd (1990–2010) gyü le -
ke ze te i ben hir det te Is ten igé jét. 1983-
ban lé pett há zas ság ra Gróth Gyön -
gyi vel; gyer me ke ik Gló ria, Vik tó ria,
Oli vér és Ka ro li na. No vem ber 21-én,
örök élet va sár nap ján még hir det te az
igét, majd az éj sza ka fo lya mán meg -
tért Te rem tő jé hez. No vem ber 27-én
Le gén den bú csúz tunk tő le.

Em lék szünk az eszé re, amely vá -

gott, mint a pen ge, és ma gá ba szí vott
min dent, mint a szi vacs. Em lék -
szünk ne ve té sé re, aho gyan hu mor ral

ke zelt min den ne héz sé get, és nyu -
godt de rű vel né zett a hol nap elé. Áll -
ha ta tos sá gá ra, amellyel kép vi sel te
vé le mé nyét, és nagy lel kű sé gé re, aho -

gyan kép te len volt ha ra got tar ta ni.
Em lék szünk böl cses sé gé re, amely
frap páns mon da tok ban ra gad ta meg
az igaz sá got. Lel ke se dé sé re, aho -
gyan sok új sze rű öt let tel állt elő.

Em lék szünk már-már na iv jó szí vű -
sé gé re, amellyel má sok ba ját a ma gá -
é nak érez te. Gyer me ki lel ké re a já ték -
ban, a ze né ben, az élet ap ró örö me -
i ben. Em lék szünk sze re te té re, amely
rit kán tu da to sult ben nünk, de ak kor
kéz zel fog ha tó volt. Bá tor sá gá ra, aho -
gyan arc cal a sár ban is me ré szel te kér -
ni Is ten ke gyel mét. Hi té re, aho gyan
bí zott Is ten Krisz tus ban adott min -
den ígé re té ben – az el len té tes lát szat
alatt meg hú zó dó di cső ség ben. Ke -
reszt jé re, ame lyet hor do zott. A sze -
mé lyes ség re, amely min den kap cso -
la tá ban meg je lent. Bé ké jé re, amely el -
te rült az ar cán, ami kor tá vo zott,
hogy ele get te gyen Is ten hí vá sá nak. 

Eb ben az örök bé ké ben nyug szik
most.

g Se ben Gló ria

In me mo riam Se ben Ist ván
evan gé li kus lel kész 

(1956–2010)

De cem ber 9-én (csü tör tö kön) dél ben
a solt vad ker ti evan gé li kus temp lom ha -
rang ja szól az MR1 – Kos suth rá di ó ban.

Vad kert re az el ső né met és szláv aj kú
evan gé li ku sok Má ria Te ré zia ural ko -
dá sa alatt ér kez tek. 1747-ben temp lo -
mot és is ko lát épí tet tek, amely elő ször
a ka to li ku so ké, majd a re for má tu so ké

lett. Solt vad kert ma is ál ló evan gé li kus
temp lo mát 1837-ben szen tel ték fel.

De cem ber 8-án (szer dán) dél ben
az MR4 – Nem ze ti sé gi rá dió, 12-én
(ad vent 3. va sár nap ján) pe dig az
MR1 – Kos suth rá dió köz ve tí ti a sop -
ro ni evan gé li kus temp lom ha rang -
sza vát. A ha gyo mány sze rint a sop -

ro ni fe ren ces temp lom ban már 1522-
ben a lu the ri ta nok sze rint pré di kált
Kris tóf szer ze tes. Több mint két és fél
év szá zad telt el, míg fel épül he tett az
evan gé li ku sok Temp lom és Szín -
ház ut ca kö zött ta lál ha tó temp lo ma.
A tor nyot csak 1867-ben emel ték.

d For rás: RTV, Rész le tes

Evan gé li kus temp lo mok ha rang ja i nak sza va a rá di ó ban

Az őr ál ló szol gá la ta
„A hit hal lás ból van…” cí mű, ar chív hang anya go kat fel -
dol go zó so ro za tunk ha to dik ré sze két nagy ha tá sú ige -
hir de tő egy-egy pré di ká ci ó ját tar tal maz za.

Ba li kó Zol tán (1917–2005) 41 éven át szol gált a pé csi
gyü le ke zet ben, mely idő alatt gyü le ke ze ti ta gok és se géd -
lel ké szek ge ne rá ci ói ta nul ták meg mel let te: a ke resz tény
élet nem le het tét len, min dig vál lal ni kell a ne he zét. Ige -
hir de té se 1980-ban hang zott el Róm 8,12–17-ről.

Kiss Já nos (1912–1990) ne ve kán -
to rok és lel ké szek szá má ra egyet je -
len tett Fót tal, a Man dák Ott hon nal,
mely nek 38 évig volt igaz ga tó ja.
Éle té nek ve zér mo tí vu ma a „vi gyá zás
szol gá la ta” volt. Most köz zé tett ige -
hir de té se 1986-ban hang zott el 1Thessz 5,4–6 alap ján.

A CD meg ren del he tő az Evan gé li kus Misszi ói Köz -
pont cí mén: 1164 Bu da pest, Bat thyá ny Ilo na ut ca 38–
40. Tel.: 1/400-3057. E-mail: ev mis@lu the ran.hu

H I R D E T É S



Evangélikus Élet 2010. december 5. f 15mozaik

b Ép pen száz ki lenc ven év vel ez -
előtt, 1820 no vem be ré ben pil -
lan tot ta meg Fa bi an (Fag gyej)
Gott li eb Bell ing s ha us en orosz
ten ge rész tiszt a Vosz tok ha jó
fe dél ze té ről az Ant ark tiszt. No -
ha el ső re ta lán a hi deg, a jég vagy
a ping vi nek jut nak eszünk be a
ha to dik kon ti nens sel kap cso -
lat ban, lét re jöt te, fel fe de zé sé -
nek tör té ne te és élő vi lá ga is igen
sok ér de kes sé get rejt ma gá ban.
Szép sé ge és vál to za tos fel szí ne
pe dig oly annyi ra von zó lett az
el múlt év ti ze dek ben a tu ris ták
szá má ra, hogy má ra kor lá toz ni
kel lett az ide lá to ga tók szá mát.
(A csúcs 2006–2007-ben 50 ezer
fő volt, ezt jö vő re 30 ezer re
csök ken tik.)

Az Ant ark tisz – más né ven Dé li-
sark vi dék – a dé li szé les ség 55. fo ká -
tól dél re fek vő kon ti nens. Ma gá ban

fog lal ja a szű kebb ér te lem ben vett
Ant ark ti kát és szá mos szi get cso -
por tot. Ne ve a gö rög ant ark ti ko sz
szó ból ered, je len té se „az Ark tisszal
(az az az Észa ki-sark kal) szem ben”. Az
ötö dik leg na gyobb föld rész, te rü le -
te kö rül be lül 14 mil lió négy zet ki lo -
mé ter. A tu do má nyos ku ta tó ál lo -
má so kat és az itt tar tóz ko dó mint egy
ezer főt nem szá mít va la kat lan. Igen
szá raz ég haj la ta mi att Föl dünk leg -
na gyobb si va ta gá nak is ne ve zik.

1773. ja nu ár 17-én James Co ok ka -
pi tány má so dik út ja so rán ha jó já val
át lép te a Dé li-sark kört, de csu pán
jég he gyek ről szá molt be fel jegy zé se -
i ben. 1819-ben fel fe dez ték a Dé li-
Shet land-szi ge te ket, me lyek nem -
so ká ra a fó ka va dá szok ked venc ki kö -
tői let tek. Oly annyi ra, hogy né hány
év ti zed múl va a med ve fó ká kat már
a ki ha lás ve szé lye fe nye get te. 

A föld rész part ja i nak fel fe de zé sé -
vel kap cso lat ban há rom sze mély
ne vé vel is ta lál koz ha tunk. Az egyik
a már em lí tett Bell ing s ha us en, egy
1819-es orosz ex pe dí ció ve ze tő je; a
má so dik Ed ward Brans field, a brit
flot ta ka pi tá nya; a har ma dik pe dig
Nat ha ni el Pal mer ame ri kai ke res -
ke dő, aki ha za fe lé tar tott Con nec -
ti cut ba. A „va ló di el ső” va ló szí nű -
leg Bel ling s ha us en volt, aki a Vosz -
tok ha jó fe dél ze té ről lát ta meg a
par to kat, de nem kí sé rel te meg a ki -
kö tést.

Az el ső em ber, aki az Ant ark ti szon
part ra szállt, az ame ri kai John Da vis
ka pi tány volt 1821-ben, az el ső tu do -
má nyos ku ta tó pe dig Cars ten Borchg -
rev nik nor vég bio ló gus 1895-ben.

1908-ban Ern est Shack let on an gol
fel fe de ző el in dult a Dé li-sark fe lé, ám
kö rül be lül száz nyolc van ki lo mé ter -
rel a cél előtt kény te len volt vissza -
for dul ni. 1911. de cem ber 14-én a

nor vég Ro ald Amund sen el ső ként ér -
te el a Dé li-sar kot. Alig egy hó nap -
pal ké sőbb kö ve tte őt Ro bert Fal con
Scott an gol ku ta tó, aki azon ban a
vissza úton éle tét vesz tette. (Scott és
Amund sen ver sen gé sé ről szól töb bek
kö zött Ro land Hunt ford Ve szé lyes
öve zet cí mű mű ve.)

Az auszt rál Sir Doug las Maw son
1911-ben ku ta tó kat és egye te mi hall -
ga tó kat to bor zott, és a négy éven át
tar tó ku ta tás so rán olyan te rü le te ket
is fel tér ké pez tek, ahol előt tük em ber
még nem járt. 

Ki ala ku lá sát te kint ve több mint
száz negy ven mil lió év vel ez előtt ez a

szá raz föld – Dél-Ame ri ká val, Auszt -
rá li á val és Új-Zél and dal együtt – egy
ha tal mas, egy be füg gő kon ti nens ré -
sze volt, amely sok kal kö ze lebb fe -
küdt az Egyen lí tő höz, és jó val me le -
gebb volt az ég haj la ta. A kő ze tek ben
rej lő ma rad vá nyok ta nú sá ga sze -
rint ezen a föld ré szen egy kor lom bos
fák, ap róbb em lő sök, sőt di no szau -
ru szok él tek. Az egy ko ri szu per -

kon ti nens fel da ra bo ló dá sá val azon -
ban az Ant ark tisz elő ször Auszt rá -
li á hoz kap cso lód va dél fe lé ván do -
rolt, majd im má ron ön ma gá ban
meg ál la po dott a Dé li-sark fö lött.
Így az ég haj lat ha ma ro san hi deg gé
vált az ad dig ott élő nö vé nyek és ál -
la tok szá má ra.

Ma gya kor la ti lag az egész kon ti -
nenst jég bo rít ja, ki vé ve né hány
hegy csú csot és egy-két part men ti
kes keny sá vot. A jég ta ka ró né hol
négy-öt ki lo mé ter vas tag, ha tal mas
ku po lát al kot, ben ne rej lik föl dünk
édes víz kész le té nek mint egy nyolc van
szá za lé ka. (Ha a jég el ol vad na, a
ten ge rek szint je a becs lé sek sze rint

vi lág szer te öt ven öt-hat van mé ter -
rel meg emel ked ne.)

Az Ant ark ti szon ma élő nö vény-
és ál lat fa jok nak a szél ső sé ges idő já -
rás mel lett a hosszú sö tét ség hez is al -
kal maz kod ni uk kell. A csu pasz szik -
lák leg vál to za to sabb élet kö zös sé gei
a zuz mók, több mint négy száz fa juk
ta lál ha tó meg ezen a te rü le ten. Ezek -
ben a zuz mó te le pek ben fő leg ug ró -
vil lás ro va rok és gom bos tű fej nél is ki -
sebb at kák él nek. Né hány mo szat és
mo ha faj is ki bír ja a hosszú he te ken
át tar tó ke mény fa gyo kat, ám az
Ant ark tisz part ja in és jég me ző in élő
ál la tok lét fenn tar tá sát – köz vet ve
vagy köz vet le nül – csu pán az óce án
ké pes biz to sí ta ni.

Az ant ark ti szi hi deg ten ge rek ben
dú san él nek le be gő al gák, táp lá lé kul
szol gál va az igen nagy szám ban elő -
for du ló, kis mé re tű rák fé lé nek, a krill -
nek. Ez utób bi pe dig az ap róbb ha -
lak kal együtt a kon ti nens na gyobb ál -
la ta i nak, a fó kák nak és a ping vi nek -
nek szol gál táp lá lé kul.

A kon ti nen sen élő ma dár fa jok
tol la za ta jó hő szi ge te lő, ezen kí vül a
lá buk ban fu tó, me le gebb vért szál lí -
tó ar té ria haj szál erek há ló za tá ban
öle li kö rül a vé nát, ez zel is vé de kez -
ve a nagy hi deg el len.

A kon ti nens jel leg ze tes ma da rai a
ping vi nek, me lyek nek szár nyai uszo -
nyok ká mó do sul tak, lá bu kat pe dig
kor mány zás ra hasz nál ják. Egyes fa -
jok nál a tol la zat mé lyen le hú zó dik a
lá bak ra, sőt van, hogy még cső rük
egy ré szé re is tol lat nö vesz te nek.

A föld rész nem zet kö zi jo gi stá tu -
sát meg ha tá ro zó Ant ark tisz-egyez -
mény 1961 jú ni u sá ban lé pett ha tály -
ba. Az egyez mény és a hoz zá kap cso -
ló dó meg ál la po dá sok egy részt ki -
mond ják, hogy a te rü le ten bár mely
or szág lét re hoz hat tu do má nyos ku -
ta tó ál lo mást, más részt – töb bek kö -
zött – tilt ja a ka to nai te vé keny sé get,
a nuk le á ris rob ban tá so kat és a ra dio -
ak tív hul la dé kok tá ro lá sát. 2009-ig
negy ven hét ál lam csat la ko zott az
egyez mény hez, Ma gyar or szág 1984-
ben ír ta alá. (Hét or szág te rü le ti igé -
nyét is ki fe jez te, de ezt egy elő re nem
is mer ték el.)

A kör nye zet vé de lem te rén két
fon tos do log em lít he tő meg az Ant -
ark tisszal kap cso lat ban. Az 1970-es

évek ben a tu dó sok az
Ant ark tisz fö lött ész -
lel ték elő ször az ózon -
ré teg el vé ko nyo dá sát.
En nek kö vet kez té ben
szü le tett 1987-ben a
mont re a li egyez mény,
mely ben az alá író or -
szá gok vál lal ták, hogy
fo ko za to san be szün -
te tik az ózon ra ká ros
anya gok (CFC-gá zok,
ha lo nok) gyár tá sát és
hasz ná la tát. (Az 1990-
es évek től kezd ve már
az Észa ki-sark fö lött is
meg fi gyel he tő az
ózon pajzs rit ku lá sa a
té li hó na pok ban.)

Szin tén az el múlt év ti ze dek ben
meg in dult az ant ark ti szi jég ré teg
tö re de zé se, mely egyes tu dó sok sze -
rint az el ső lé pés a Dé li-sar kot bo rí -
tó jég sap ka fel ol va dá sá hoz. A mű hol -
das fel vé te lek ta nú sá ga sze rint az
utób bi hu szon öt év alatt ti zen hét ha -
tal mas – töb bek kö zött egy két száz
ki lo mé ter hosszú – jég tömb vált le az
Ant ark tisz ról.

A fen ti ek ből is lát szik, hogy mi -
lyen cso dá la tos és mennyi re tö ré -
keny ez a szá munk ra ta lán meg fog -
ha tat lan vi lág, me lyet mél tán em lí -
te nek az em be ri ség kö zös örök sé gé nek
pél dá ja ként.

g Össze ál lí tot ta: JCsCs

Ant ark tisz, az „utol só” kon ti nens
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla

X. or szá gos evan gé li kus báb fesz ti vál
Té má ja: Mes ter sé gek, fog lal ko zá sok a Bib li á ban

Idő pont ja: 2011. már ci us 5., 10-től 17
órá ig.
Hely szín: gyü le ke ze ti ház, Bu da pest,
Cin ko tai Evan gé li kus Egy ház köz ség.

A ju bi le u mi fesz ti vá lon sa ját kéz -
zel ké szí tett bá bok kal le het sze re pel -
ni. Az elő adan dó je le ne tek idő tar ta -
ma le he tő leg hét perc le gyen.

Je lent ke zé si ha tár idő: 2011. ja nu ár 17., hét fő.
Je lent kez ni a kö vet ke ző cí me ken, te le fon szá mo kon le het: Ma gyar or -

szá gi Evan gé li kus Egy ház Gyer mek- és If jú sá gi Osz tá lya (GYIO), 1045
Bu da pest, Pf. 21.; mee.gyio@gmail.com; 1/486-3542 vagy 20/824-4454.

A GYIO szak mai kon zul tá ci ós le he tő sé get biz to sít ar ra, hogy a je lent -
ke ző cso por tok a fesz ti vál ra va ló fel ké szü lés so rán egyez tet hes se nek a
zsű ri vel, il let ve ta ná cso kat és szük ség ese tén se gít sé get kap ja nak.

Kér jük, hogy a je lent ke zés -
sel egy idő ben a báb je le net ter -
ve zett szö veg köny vét is le -
gye nek ked ve sek el kül de ni!

Gyü le ke ze ti gyer mek cso -
por tok és gyer me kes csa lá -
dok je lent ke zé sét is vár juk
sze re tet tel kö zön ség nek.

A be lé pés in gye nes!
To váb bi in for má ció a rész le tek kel kap cso la to san Pál Ma ri et ta gyer -

mek- és if jú sá gi re fe rens től kér he tő a 20/824-4454-es te le fon szá mon, il -
let ve a ma ri et ta.pal@lu the ran.hu e-mail cí men.

H I R D E T É S

Poz nań, Brüsszel, Genf, Zág ráb, Mi -
lá nó, Lissza bon, Ham burg, Bu da -
pest, Pá rizs után eb ben az év ben Rot -
ter dam ban ren de zi meg az – im már
har minc har ma dik – eu ró pai if jú sá -
gi ta lál ko zót a Ta izéi Kö zös ség. 

Kö rül be lül har minc ezer fi a talt
vár nak a vi lág min den tá já ról Rot ter -
dam ba öt nap ra – 2010. de cem ber
28-tól 2011. ja nu ár 1-jé ig – a Hol land

Püs pö ki Kon fe ren cia, a Hol land Pro -
tes táns Egy ház (PKN) ta ná csa és
Hol lan dia Egy há za i nak Ta ná csa meg -
hí vá sá ra, hogy együtt imád koz za nak,
és meg osszák egy más sal ta pasz ta la -
ta i kat, él mé nye i ket. 

Újabb lé pés ez „a bi za lom za rán -
dok la tá nak” út ján, ame lyet ala pí tó -
ja, Roger test vér kez dett meg, hogy
se gít se a fi a ta lo kat a bé ke és a ki en -
gesz te lő dés ke re sé sé ben, nem csak
a ke resz té nyek, ha nem min den em -
ber kö zött. Rot ter dam en nek az eu -
ró pai ta lál ko zó nak a szel le mé ben
meg le li az 1467 kö rül szü le tett Eras -
mus nak, a vá ros egyik hí res pol gá rá -
nak, a je len le gi Eu ró pa elő fu tá rá nak
gon do la tát. Eras mus a ke resz tény
né pek bé ké jé nek, az egy ház egy sé gé -
nek, a né pek kö zöt ti ki en gesz te lő dés -
nek volt szen ve dé lyes hí ve.

A fi a ta lo kat kö zös sé gek és csa lá -
dok fo gad ják Bre dá tól Há gá ig, Gou -
dá tól Ho ek van Hol lan dig. Dél előt -
tön ként száz öt ven temp lom vár ja a
részt ve vő ket, dél után pe dig a vá ro -
si ki ál lí tó köz pont ban (Ahoy) együtt
ét kez nek és imád koz nak. A dél utá -
ni mű he lyek az el mé lye dést se gí tik:
a részt ve vők hi tük for rá sa i ról és a
Krisz tus szol gá la ta irán ti – az egy ház -

ban és a tár sa da lom ban meg élt – el -
kö te le ző dé sük ről el mél ked het nek.
Egyes té má kat az úgy ne ve zett chi lei
le vél ih let, ame lyet Alo is test vér, a Ta -
izéi Kö zös ség pri or ja fog meg je len -
tet ni a la tin-ame ri kai fi a ta lok – szin -
tén a kö zös ség ál tal szer ve zett – ta -
lál ko zó ja után. (Ezt a chi lei San ti a gó -
ban tart ják de cem ber 8-tól 12-ig.)

A rot ter da mi ta lál ko zó rész le tes
prog ram ja és a chi lei le vél de cem ber
kö ze pe előtt ma gyar nyel ven is el ér -
he tő lesz a ta izéi hon la pon (www.ta -
ize.fr). Az ol da lon ta lál ha tó to váb bá
né hány nyi lat ko zat a ren dez vény ről,
töb bek kö zött Ad ri a nus van Luyn,
Rot ter dam ka to li kus püs pö ke, Ar jan
Pla isi er, a Hol land Pro tes táns Egy ház
tit ká ra és Ah med Abo u ta leb, Rot ter -
dam pol gár mes te re ré szé ről.

d For rás: ta ize.fr

Ta izé – Rot ter dam
Har minc ezer fi a talt

vár nak a bi za lom za rán dok la tá ra

Kap cso lat fel vé tel de cem ber 26-ig
Ta izéi Kö zös ség • 71250 Ta izé, France. Tel.: (+33) 385 50 30 30
Ta izé – Rot ter dam • Go o i land sin gel 11, 3083 HB Rot ter dam,
The Net her lands. Tel.: (+31) 108 209 040; (+31) 616 091 490
E-mail: me dia@ta ize.fr; hon lap: http://www.ta ize.fr



Egy ház ze nei áhí tat lesz Jo hann Se -
bas ti an Bach mű ve i ből Gáncs Ala dár
lel kész-or go nis ta em lé ké re a fa so ri
evan gé li kus temp lom ban (VII., Bu da -
pest, Vá ros li ge ti fa sor 17.) de cem ber 4-
én es te 7 óra kor, amely re min den kit
sze re tet tel hí vunk és vá runk. Or go nál
Gá los Mik lós, a fa so ri egy ház köz ség kó -
ru sát (FA FÖK) és a köz re mű kö dő ka -
ma ra ze ne kart No vá ky And rea ve zény -
li. Igét hir det: Ara di György lel kész.

A Ke resz tény Öku me ni kus Ba rá ti Tár -
sa ság (KÖT) kö vet ke ző össze jö ve te le
de cem ber 6-án 18 óra kor lesz a Há ló
he lyi sé gé ben (1053 Bu da pest, Fe ren ci -
ek te re 7–8., Kár pá tia ud var, III. lép cső -
ház II. em.). Té má ja Pus kás At ti la ró -
mai ka to li kus teo ló gi ai ta nár elő adá sa:
A pá pa ság Kál vin teo ló gi á já ban (ka -
to li kus né ző pont ból). Min den kit sze re -
tet tel vár a tár sa ság ve ze tő sé ge.

16 e 2010. december 5. Evangélikus Élet
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F I Z E S S E N  E L Ő
L A P U N K R A !

KÖ SZÖ NET NYIL VÁ NÍ TÁS
Há lá san kö szö nöm az el nök-
püs pö ki szol gá lat ba tör tént be -
ik ta tá som al kal má ból kül dött
jó kí ván sá go kat. Az ad vent ben
ér ke ző Úr aján dé koz zon ne künk
élő re mény sé get és bi zo dal mat az
új egy há zi esz ten dő ben.

Gáncs Pé ter

Fo ga dó órá mat min den hó nap
el ső hét fő jén tar tom. Min den kit
sze re tet tel vá rok dél után há rom
órá tól öt órá ig a Dé li Egy ház ke -
rü let szék há zá ban (1088 Bu da -
pest, Pus kin u. 12.).

Ra dos né Len gyel An na
or szá gos fel ügye lő-he lyet tes, 

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H I R D E T É S

Az Evangélikus Élet  és  közötti
lapszámai letölthetők PDF formátumban

a www.evangelikuselet.hu címről

VASÁRNAP

8.30 / Du na Tv
Ho va lett a Mi ku lás lo va?
(hol land csa lá di film, 2007)
(80') Win ky kí nai kis lány, aki
édes any já val Kí ná ból Hol lan -
di á ba re pül édes ap já hoz. Win -
ky apu ká ja már rég óta itt él, és
nyi tott egy kí nai ét ter met.
A kis lány egy ál ta lán nem tud
hol lan dul, s már is a mély víz -
be ug rik, hi szen is ko lá ba kell
jár nia. A ta nár nő se gít ne ki,
hogy mi nél ha ma rabb meg ta -
nul ja ezt a fur csa nyel vet.
Win ky nek csak egyet lenegy
ké ré se van a Mi ku lás tól: hogy
aján dé koz zon ne ki egy lo vat.
Apu ká ja nem na gyon ér ti a
ké ré sét, hi szen azt sem hi szi
el, hogy lé te zik a Mi ku lás.
10.50 / m1
Evan gé li kus temp lo mok
(Is mét lés: 13.50 / m2)

HÉTFŐ

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
12.05 / Bar tók rá dió
Bra vis si mo!
Ben ne: Bach: Ka rá cso nyi
orató ri um – 1., 2., 3. kan tá ta
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház fél -
órá ja
16.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Re cept he lyett
(egész ség ügyi ma ga zin)
22.35 / Du na Tv
Haj nal ha sa dás
(irá ni drá ma, 2005) (84')
23.00 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lel ki szósz (evan gé li kus fél óra)
23.30 / Bar tók rá dió
Ars no va
Ste ve Re ich: Ze ne ütő hang -
sze rek re, ének han gok ra és
or go ná ra

KEDD

13.28 / Bar tók rá dió
A So na to res Pan no niae ré gi -
ze ne-együt tes hang ver se nye
Bach: 51. kan tá ta (Ja uch zet
Gott)
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Jo seph
Haydn
2. rész: Nap
14.10 / PAX
Le hul ló le pel
(port ré film)
In me mo riam
dr. Fa bi ny Ti bor
21.05 / Du na Tv
Egy er köl csös éj sza ka
(ma gyar já ték film, 1977) (95')
21.35 / m1
For ró ság
(orosz film, 2006) (95')
22.55 / Film mú ze um
Szín ről szín re
(svéd film drá ma, 1976) (114')

SZERDA

5.20 / m2
Haj na li gon do la tok
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
15.05 / m1
Temp lom domb tól a Mű csar -
no kig
21.10 / Du na II. Au to nó mia
Csu da film
(ma gyar víg já ték, 2005) (90')
21.40 / Du na Tv
Budd ha szé gye né be for dul
(irá ni já ték film, 2007) (81')
23.25 / Du na Tv
Zon go ra és kar mes te ri pál ca
– Vá sáry Ta más, Deb re cen
dísz pol gá ra
(ma gyar do ku men tum film)
24.00 / Bar tók rá dió
Not tur no. Ben ne:
Bru mel: Ag nus Dei

CSÜTÖRTÖK

11.05 / Kos suth rá dió
A Hely
(ri port mű sor
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a solt vad ker ti
evan gé li kus temp lom ból
15.25 / Du na Tv
Sző ke Ti sza nem zet kö zi tánc -
ver seny
Sze ged, 2010
16.00 / PAX
Én va gyok az Élet
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
23.00 / Bar tók rá dió
Dzsessz a Már vány te rem ben
A Sha bu Sha bu együt tes kon -
cert je
23.00 / Vi a sat His to ry
Meg szen telt mu zsi ka
(an gol do ku men tum film-
soro zat, 2008) Bach
23.10 / m1
Ba ran go lá sok öt kon ti nen sen

PÉNTEK

11.15 / M. Ka to li kus Rá dió
Tör té ne tek út köz ben
Schäf fer Er zsé bet ol vas sa fel
írá sát
11.25 / TV2
Be fe je zet len élet
(ame ri kai–né met film, 2005)
(97')
13.15 / Bar tók rá dió
Ar vo Pärt fesz ti vál, Tal linn
2010. Az Észt Nem ze ti Fér fi -
kar Ar vo Pärt és Tal lis egy há -
zi mű ve i ből éne kel
18.32 / m2
Ka rá cso nyi ka len dá ri um
21.00 / Du na Tv
Egye dül nem megy
(fran cia já ték film, 2007) (93')
21.35 / m1
Szé gyen
(ma gyar té vé film, 2010) (52')
22.50 / Du na Tv
Az iga zi Mi ku lás
(ma gyar já ték film, 2005) (87')

SZOMBAT

11.10 / Du na Tv
Az egy há zi mű vé szet kin csei
– Ba ran go lá sok Tos ca ná ban
(olasz is me ret ter jesz tő so ro -
zat)
12.22 / Kos suth rá dió
Tör té net hang sze rel ve
13.00 / Lánc híd Rá dió (Bu -
da pest)
Hit tel és gi tár ral
Ke resz tény kor társ ze nék
13.00 / Bar tók rá dió
A Tom kins Ének együt tes
hang ver se nye. Ben ne: And rea
Gab ri eli-mo tet ták, Per go le si:
Sta bat Ma ter
15.20 / Du na Tv
Kéz jegy
Fel hők, fák, Sop ron
19.30 / Du na Tv
2 x 2 né ha 5
(ma gyar já ték film, 1954) (89')
22.30 / Kos suth rá dió
Es ti be szél ge tés – a Föld ről

VASÁRNAP

10.55 / m1
Re for má tus ma ga zin
11.20 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
11.30 / m1
Lá to ga tó ban
Gryl lus Vil mos nál
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a sop ro ni
evan gé li kus temp lom ból
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
(egy ház ze nei ma ga zin)
19.50 / Kos suth rá dió
A szán kó. Mó ra Fe renc
me sé jét Bás ti Ju li mond ja el
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Ben ne: Do ni zet ti: Mes sa di
Re qui em, Sztra vinsz kij:
Zsoltár szim fó nia

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból december 5-étől december 12-éig

Va sár nap
A sok be széd nél el ke rül he tet len a té ve dés, de az eszes em ber vi gyáz a be széd -
re. Péld 10,19 (Mt 5,37; Lk 21,25–33; Jak 5,7–8; Zsolt 52) Jé zus sze rint min -
den ha szon ta lan szó ról szá mot fo gunk ad ni az íté let nap ján (vö.: Mt 12,36–
37). Eh hez ké pest lo cso gás, fe cse gés, csa cso gás, mond va csi nált „hí res sé gek”
vagy szom szé da ink éle tén, hó bort ja in, sor sán va ló csám cso gás és egész – ipa -
ri mé re tű – „plety ka üzem” vesz kö rül min ket min den hol. Va jon ránk is ra -
gad eb ből a men ta li tás ból, és fo gas ke re kek va gyunk a je len ték te len sé gek kö -
rül va ló for gás e bá be li hang za va rá ban? Le gyen „eszünk”!

Hét fő
Ma radj meg ab ban, amit ta nul tál, és ami ről meg bi zo nyo sod tál. 2Tim 3,14 (Zsolt
19,9a; Zsid 6,9–12; Ézs 8,1–15) Ha va la ha is meg ta pasz tal tuk lel künk ben Is -
ten érin té sét és éle tünk ben Jé zus Krisz tus evan gé li u má nak ere jét, sors for má -
ló ha tal mát és igaz sá gát, ak kor idéz zük fel ma gunk ban azo kat a ke gyel mi pil -
la na to kat, ami kor sze mé lye sen ta lál koz tunk a Szent tel. Ha ezek ből me rí tünk
erőt, ak kor nem ra gad nak ma guk kal az élet em bert pró bá ló, sod ró ár vi zei.

Kedd
Min den út ját he lyes nek tart ja az em ber, de az Úr vizs gál ja meg a szí ve ket.
Péld 21,2 (Róm 2,2; Jel 2,12–17; Ézs 8,16–23) „Tit kos bű nök mi att ne bün tess
meg!”– fo hász ko dik Dá vid ki rály is (Zsolt 19,13), tud ván, hogy egye dül Is ten
az, aki ké pes ön ma gunk mély sé ge it és ma gas sá ga it re á li san és iga zán hi te -
le sen meg ítél ni. En nek fel is me ré sé hez és el fo ga dá sá hoz azon ban – ér de kes
mó don – ép pen hogy mély ön is me ret re és rend sze res ön vizs gá lat ra van szük -
sé günk. „Vizs gálj meg, Is te nem, is merd meg szí ve met! Pró bálj meg, és is merd
meg gon do la ta i mat! Nézd meg, nem já rok-e té ves úton, és ve zess az örök ké -
va ló ság út ján!” (Zsolt 139,23–24)

Szer da
Ha gyer me kek va gyunk, ak kor örö kö sök is: örö kö sei Is ten nek és örö kös tár sai
Krisz tus nak, ha ve le együtt szen ve dünk, hogy ve le együtt meg is di cső ül jünk.
Róm 8,17 (Ézs 65,19; Jel 2,1–7; Ézs 9,1–6) Is ten gyer me ke i ként Krisz tus út -
ján já runk. Ha örö köl ni akar juk di cső sé gét, ak kor nem mond ha tunk ne met
a Jé zus sal a szen ve dés ben va ló sors kö zös ség re sem. Az az mond ha tunk, de
at tól még éle tünk ter he it hor doz ni nem lesz könnyebb. Sőt! Jé zus Krisz tus
éle tünk min den te rü le tén tár sunk és test vé rünk akar len ni, az örö mös és a
bá na tos per cek ben, a je len ben és az örök ké va ló ság ban egy aránt. Ad ja Is ten,
hogy a mennyei Köz jegy ző előtt azon a vég ső ha gya té ki tár gya lá son va ló -
ban Krisz tus örö kös tár sa i nak bi zo nyul junk!

Csü tör tök
Azért fá ra dunk és küz dünk, mert az élő Is ten ben re mény ke dünk, aki üd vö -
zí tő je min den em ber nek, de leg in kább a hí vők nek. 1Tim 4,10 (Zsolt 119,114;
2Kor 5,1–10; Ézs 9,7–10,4) Hi tünk és Is ten be ve tett re mé nyünk sok szor a vég -
ső tá masz té kunk, erő for rá sunk, amely hez meg fá rad va, a min den na pi éle -
tünk küz del me i től meg té páz va for dul ha tunk. Az apos tol itt for dí tott pers -
pek tí vát tár elénk. Ép pen azért le het küz del mes és fá rad sá gos az éle tünk, mert
evan gé li u mi el kö te le ző dé sünk ből nem a „min den mind egy” ha nyag nem -
tö rő döm sé ge kö vet ke zik. Vál lal juk fel te hát a só, a lám pás, a he gyen épí tett
vá ros sze re pét, amellyel Mes te rünk bí zott meg min ket, és ne akar juk meg -
spó rol ni az eb ből adó dó küz del me ket, fá rad sá got, ne héz sé ge ket!

Pén tek
Se sze gény sé get, se gaz dag sá got ne adj ne kem! Adj annyi ele delt, amennyi szük -
sé ges. Péld 30,8 (Mt 14,19–20; Lk 22,66–71; Ézs 11,1–10) A kö rü löt tünk tom -
bo ló fo gyasz tá si őrü let kö ze pet te akár a nél kü lö zés po ha rát kell fe né kig ürí -
te nünk, akár ja vak ban dús kál va tob zó dunk, vá gya ink va ló já ban min dig több -
re és több re sar kall nak min ket. Pe dig mi lyen jó len ne egy sze rű en csak nor -
má li san él ni! Hogy ne kell jen vá lasz ta ni pél dá ul a ha vi gyógy szer vagy a csir -
ke far-hát kö zött, de va lós, nagy élet kér dé sek he lyett ne is az le gyen fel tét -
le nül a fő prob lé mánk és di lem mánk, hogy a kö vet ke ző nyá ron Ta hi ti re vagy
a Sey chel le-szi ge tek re men jünk-e nya ral ni. A nor ma li tás sze re te tét, a ben -
ne va ló meg ma ra dás ké pes sé gét és a ve le va ló meg elé ge dés böl cses sé gét add
meg ne künk, Urunk!

Szom bat
Ta ní ta ni fo gom uta id ra a hűt le ne ket, hogy a vét ke sek meg tér je nek hoz zád.
Zsolt 51,15 (Mt 3,1–2; 1Thessz 4,13–18; Ézs 12,1–6) Ke resz té nyi fe le lős sé günk
má so kat az üd vös ség út ja fe lé in dí ta ni; egész éle tünk kel, cse le ke de te ink kel
és sza va ink kal is lát ha tó vá ten ni a Krisz tus-kö ve tés út ján já rást. Fon tos azon -
ban, hogy mi előtt a kör nye ze tünk ben élő „hűt le ne ket” és „vét ke se ket” be -
azo no sít juk, az Is ten út ja i ra va ló ta ní tást, ta nu lást és meg té rést min dig leg -
elő ször sa ját ma gun kon kezd jük.

g Lász ló Vir gil
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